
(210) M 05 00825 (220) 2005.03.01.
(731) Churc & Dwight Co., Inc., Princeton, New Jersey (US)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SPINBRUSH PRO WHITENING
(511) 21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefegyártáshoz szükséges

alapanyagok; ultrahanggal mûködõ protézistisztító készülékek;
nem elektromos takarítóeszközök- és anyagok; a fent említett ter-
mékek alkatrészei és tartozékai; kefék/ecsetek; tartók és adago-
lók.

(210) M 05 01445 (220) 2005.04.21.
(731) Szakál Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MAGYAR KONYHA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

(210) M 06 01751 (220) 2006.05.18.
(731) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) portfolio.hu
(511) 35 Eladási propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzé-

sek, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, infor-
mációk számítógépes adatbázisokba való rendezése, informáci-
óknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kutatások
ügyéletekkel kapcsolatban, on-line hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás keres-
kedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzlet-
vezetéshez, szakma konzultációk üzleti ügyekben szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások keze-
lése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

36 Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási
szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák, hitel-
kártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás),
kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai, követelésbehajtási
ügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalá-
sa, pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés, (biztosítás, bank-
ügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi ta-
nácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások ta-
karékpénztárak, telebank szolgáltatások, terhelõkártya-szolgálta-
tások, tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tõzsdei árfolyamjegyzés,
tõzsdeügynöki tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hi-
telezése.

38 Elektronikus levelezés (e.-mail), hírügynökségek, üzenetek
és képek szolgáltatása számítógépek segítségével.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és le-
bonyolítása, kongresszusok szervezés és lebonyolítása, könyvki-
adás, oktatás oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás,
on-line elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), show
mûsorok, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok
rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,
szórakoztatás versenyek szervezés (oktatás vagy szórakoztatás).

(210) M 06 01752 (220) 2006.05.18.
(731) Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Portfolio Trader
(511) 35 Eladási propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzé-

sek, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, infor-
mációk számítógépes adatbázisokba való rendezése, informáci-
óknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kutatások
ügyéletekkel kapcsolatban, on-line hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás keres-
kedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzlet-
vezetéshez, szakma konzultációk üzleti ügyekben szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelé-
se, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzlet-
szervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

36 Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási
szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák, hitel-
kártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás),
kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai, követelésbehajtási
ügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalá-
sa, pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés, (biztosítás, bank-
ügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi ta-
nácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások ta-
karékpénztárak, telebank szolgáltatások, terhelõkártya-szolgálta-
tások, tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tõzsdei árfolyamjegyzés,
tõzsdeügynöki tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hi-
telezése.

38 Elektronikus levelezés (e.-mail), hírügynökségek, üzenetek
és képek szolgáltatása számítógépek segítségével.

41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és le-
bonyolítása, kongresszusok szervezés és lebonyolítása, könyvki-
adás, oktatás oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás,
on-line elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), show
mûsorok, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok
rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása,
szórakoztatás versenyek szervezés (oktatás vagy szórakoztatás).

(210) M 08 01378 (220) 2008.04.16.
(731) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) 3D WHITE LUXE
(511) 21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szüksé-

ges anyagok; ultrahangos tisztító eszközök mûfogsorokra, tisztí-
tási célú nem elektromos eszközök és anyagok amik a 21. osztály-
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ba tartoznak; 21. osztályba tartozó részek és alkatrészek a fent em-
lített cikkekre; kefék; tartók és elosztók, minden ami a 21. osztály-
ba tartozik.

(210) M 09 00731 (220) 2009.03.20.
(731) R. Center Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tivadar Krisztián, Dr. Tivadar Krisztián Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) RÓZSADOMB CENTER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi

ügyletek adminisztrációja; irodai munkák.

(210) M 09 01233 (220) 2009.04.27.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(541) Crater
(511) 12 Kizárólag kerékpárok és kerékpár alkatrészek.

(210) M 09 01683 (220) 2009.06.11.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(541) EXCEDRYNIL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok,
sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõt-
lenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására: fungicidek,
herbicidek.

(210) M 09 02014 (220) 2009.07.09.
(731) Kahlua AG, Lucerne (CH)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) KAHLUA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 02295 (220) 2009.08.06.
(731) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek és ezek ízesített változatai.

(210) M 09 02433 (220) 2009.10.07.
(731) Alba Regia Táncegyesület, Székesfehérvár (HU)

(541) Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; fényképek; dossziék [papíráruk]; fényképtartók; fó-
liatasak kasírozók, laminálók [irodai cikkek]; formanyomtatvá-
nyok, ûrlapok; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafi-
kus ábrázolások; hírlevelek; iratgyûjtõk, dossziék; irattartók [iro-
dai cikkek]; irodai felszerelések, a bútorok kivételével; írófelsze-
relések; írószerek; jegyek; karakterek [számok és betûk]; klisék,
nyomódúcok; levelezõlapok; levélpapír; matricák, lehúzóképek;

naptárak; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; papíráruk; pe-
csétbélyegek; poszterek; prospektusok; tollak [irodai cikkek].
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; egyenruhák; felsõruhá-
zat; jelmezek; melegítõk, szvetterek; pólók; ruházat, ruhanemûk;
sapkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bá-
lok szervezése; digitális képfelvételezés; elõadómûvészek szol-
gáltatásai; fényképészet; filmgyártás; hangversenyek szervezés
és lebonyolítása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; klub-
szolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók kiál-
lítások]; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhetõ
elektronikus publikációk, nem letölthetõk; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és ve-
zetése; show-mûsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú infor-
mációk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -); szövegek leírása,
nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoz-
tatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; video-
filmezés; videofilmgyártás; zenekarok szolgáltatásai; élõ elõadá-
sok bemutatása.

(210) M 09 02477 (220) 2009.08.28.
(731) RIA Flórián Kft., Ercsi (HU)
(740) dr. Dobi Ildikó, Budapest

(546)

(511) 25 Alsónadrágok, cipõk, felsõruházat, ingek, melegítõk, szvet-
terek, mellények, nadrágok, nõi ruhák, pólók, pulóverek, sportci-
põk, sporttrikók, tornacipõk, zoknik.

(210) M 09 02492 (220) 2009.08.31.
(731) ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papíráru, íróeszközök, irodai felszerelések, írószerek, isko-
laszerek, tollak, irodai cikkek, bútorok kivételével.

(210) M 09 02574 (220) 2009.09.11.
(731) Giber János, Budapest (HU)
(740) dr. Somfai Éva, Somfai és társai Iparjogi Kft., Budapest

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szerve-
zése, diszkók szolgáltatásai; elõadómûvészek szolgáltatásai, fo-
gadások tervezése, szervezése, játékkaszinók szolgáltatásai, já-
téktermi szolgáltatások nyújtása, karaoke szolgáltatások nyújtása
klubszolgáltatások (szórakoztatás), konferenciák szervezése és
lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kultu-
rális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, szerencsejátékok,
szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, zene összeál-
lítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, éjszakai klubok,
élõ elõadások bemutatása.
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43 Átmeneti szállások bérlete, bár szolgáltatások, étkezdék, ét-
termek, gyors éttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak,
motelek, nyugdíjas otthonok, önkiszolgáló éttermek, panziók,
szállodai szolgáltatások, turistaházak, üdülõtáborok szolgáltatá-
sai (szállásadás), vendéglátóipar.

(210) M 09 02582 (220) 2009.09.11.
(731) Giber János, Budapest (HU)
(740) dr. Somfai Éva, Somfai és társai Iparjogi Kft., Budapest

(541) ÁRNYAS
(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szerve-

zése, diszkók szolgáltatásai; elõadómûvészek szolgáltatásai, fo-
gadások tervezése, szervezése, játékkaszinók szolgáltatásai, já-
téktermi szolgáltatások nyújtása, karaoke szolgáltatások nyújtása
klubszolgáltatások (szórakoztatás), konferenciák szervezése és
lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kultu-
rális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, szerencsejátékok,
szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, zene összeál-
lítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, éjszakai klubok,
élõ elõadások bemutatása.
43 Átmeneti szállások bérlete, bár szolgáltatások, étkezdék, ét-
termek, gyors éttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak,
motelek, nyugdíjas otthonok, önkiszolgáló éttermek, panziók,
szállodai szolgáltatások, turistaházak, üdülõtáborok szolgáltatá-
sai (szállásadás), vendéglátóipar.

(210) M 09 02635 (220) 2009.09.17.
(731) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)

(541) UNISZESZ
(511) 30 Cukor, cukorka, édesipari termékek.

33 Szeszes italok.

(210) M 09 02698 (220) 2009.09.22.
(731) Magyar Posta Zrt, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 09 02699 (220) 2009.09.22.
(731) Magyar Posta Zrt, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 09 02700 (220) 2009.09.22.
(731) Magyar Posta Zrt, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 09 02834 (220) 2009.10.02.
(731) Rétköz Ingatlan Stúdió Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RÉTKÖZ INGATLAN STÚDIÓ
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

37 Építkezés; javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 02864 (220) 2009.10.05.
(731) HUMOR1 TV Zrt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MUZSIKA TV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 02979 (220) 2009.10.14.
(731) Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Telek Péter, Telek Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LIBRI
(511) 9 Mozgóképfilm, video, zenei kiadványok, CD, hangkazetta.

16 Könyvek, papíripari cikkek, irodai, tanítási és oktatási anya-
gok (készülékek kivételével).

41 Nevelés, szórakoztatás, zenemû- és könyvkiadás, kölcsön-
zés, film.

(210) M 09 02980 (220) 2009.10.14.
(731) V.W.A. Kft., Gyõrzámoly (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
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(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok, motorolaj, olajtartalmú
adalékok; porfelszívó, portalanító és porlekötõ termékek (étola-
jok, ételzsírok és illatos olajok kivételével).

35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek a motorolajok, a ke-
nõolajok területén; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42 Kenéstechnikai mûszaki szakértõi tanácsadói, konzultációs
szolgáltatások, szaktanácsadás olajokról, zsírokról és kenõanya-
gokról.

(210) M 09 02981 (220) 2009.10.14.
(731) V.W.A. Kft., Gyõrzámoly (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok, motorolaj, olajtartalmú
adalékok; porfelszívó, portalanító és porlekötõ termékek (étola-
jok, ételzsírok és illatos olajok kivételével).

35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek a motorolajok, a ke-
nõolajok területén; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

42 Kenéstechnikai mûszaki szakértõi tanácsadói, konzultációs
szolgáltatások, szaktanácsadás olajokról, zsírokról és kenõanya-
gokról.

(210) M 09 02995 (220) 2009.10.15.
(731) Hogyinszki László, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
szappanok; illatszerek, illóolajok, masszázsolajok kozmetikai cé-
lokra, test-és szépségápoló szerek -arctisztító maszkok, mosako-
dó és tusoló gélek, -krémek, -szappanok és -olajok, dezodoráló-
szerek humán használatra (parfümök), bõrápolószerek, arc-, bõr-
és testápoló krémek; tisztítószerek a test- és szépségápolásra; fõ-
ként a nem gyógyászati adalékok fürdõvízbe, fürdõolajok és
fürdõsók, illóolajok.

30 Élelmiszerek, tea, gyógyteák nem orvosi célokra; kakaó, cu-
kor, természetes édesítõszerek, rizs, kávé, kávépótló szerek; lisz-
tek és más gabonakészítmények, müzli, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények; méz, sütõporok; különösen só, fûszeres
mártások; fûszerek; különféle édes és sós teasütemények.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; a felsorolt szolgáltatások összességé-
ben a 3. és a 30. osztályhoz tartozó termékekkel kapcsolatban.

(210) M 09 03008 (220) 2009.10.15.
(731) Sugarbird Kft., Budapest (HU)

(541) COVERGIRLS
(511) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; bodyk [al-

sóruházat]; cipõfelsõrészek; cipõk ; csecsemõkelengyék, babake-
lengyék; csecsemõnadrágok; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dísz-
zsebkendõk [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; fejfedõk [kalap-

áruk]; fejszalagok [ruházat]; felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat;
fülvédõk [ruházat]; fürdõköpenyek; fürdõnadrágok, úszónadrá-
gok; fürdõpapucsok; fürdõruhák; fürdõsapkák; fürdõszandálok,
fürdõcipõk; gallérok [ruházat]; harisnyanadrágok; harisnyák;
hurkolt/kötöttáruk; ingek; ingelõk, ingblúzok; ingvállak, pruszli-
kok; izzadságfelszívó alsónemûk; jelmezek; kabátok; kalapok;
kamásnik [bokavédõk]; kerékpáros öltözetek; kesztyûk [ruházat];
kezeslábasok [felsõruházat]; készruhák; kézelõk [ruházat]; kom-
binék [alsónemûk]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények
[ruhanemûk]; kötöttáruk; lábbeli felsõrészek; lábbelik munkaru-
hák, munkaköpenyek; mûbõr ruházat; mûvésznyakkendõk; nad-
rágok; nem elektromosan fûtött lábmelegítõk; nõi ruhák; nyak-
kendõk; nyaksálak, gallérvédõk; papírruházat; papucsok; parted-
lik, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemõknek; pelerinek;
pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazse-
bek; ruházat szandálok; szemellenzõk [sapkán]; szoknyák; tarka
selyemkendõk [nyaksálak]; tartók [nadrághoz, harisnyához];
térdnadrágok; tornacipõk; tornaruházat; ujjatlan kesztyûk; váll-
kendõk, nagykendõk; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik;
zoknitartók; zuhanyzó sapkák; öltözékek vízisieléshez; övek(ru-
házat).

35 Hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kirakatrendezés; manöken/modell-szolgálatok rek-
lám vagy kereskedelmi célból; reklámanyagok (röplapok, pros-
pektusok nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámozás.

(210) M 09 03036 (220) 2009.10.20.
(731) Khell-Food Kereskedelmi, Ipari, Szolgáltató és Számviteli Kft.,

Budaörs (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér, szendvics; pékáruk; szendvics bagettek; töltött
zsemle és más töltött vagy töltetlen pékáruk; tartósított, szárított,
fõzött, friss gyümölcsök és zöldségek; hús, hústermékek, kolbász-
áruk, baromfi, hal, vad és abból készített termékek; mártások; fû-
szerek; kötõanyagok; kevert masszák; emulgeátorok; sütõporok;
kovász; maltodextrin; víz; keményítõ; keményítõ termékek hoz-
záadásával készült gabonakészítményekbõl álló termékek; édes-
tészta; tésztafélék; édességek; liszt; gabona félékbõl készült elõ-
készítmények; süteménymasszák; sütemények; kekszek; torták;
cukrászsütemények; szószok; fûszerek; zselék; lekvárok; gyü-
mölcslevek; saláták; tojások; tej és tejtermékek; savanyúságok;
szárnyas készítmények; burgonya alapú snack ételek; kávé; tea;
kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; kávépótló szerek; fagylaltok;
jégkrém; méz; kakaó; vagy csokoládé alapú italok; kenyér; pala-
csinták; spagetti.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, gyümölcsnektárok;
izotóniás italok; szörpök és más készítmények italokhoz; zöldség-
levek; szénsavas és szénsavmentes üdítõ italok.

43 Szendvicsbárok; bárok; sörözõ; vendéglátás kávézóban; bá-
rok és sneck bárok; pubok; borbárok; éttermek; kávéházak; gyors-
éttermek; gyors ételt kiszolgáló üzletek; ételek, italok készítése és
szállítása; éttermek, bárok vendéglõk vezetésébõl álló tevékeny-
ség; ételek és üdítõ készítmények elosztásával kapcsolatos szol-
gáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások; ételek és italok szol-
gáltatásából álló tevékenység; élelmezés és vendéglátás területén
végzett tevékenység; catering; menzák.
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(210) M 09 03045 (220) 2009.10.21.
(731) Bors Ildikó, Diósd (HU)
(740) dr. Vörös Gábor, Dr. Bíró - dr. Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk, papucsok.

(210) M 09 03046 (220) 2009.10.21.
(731) Bors Ildikó, Diósd (HU)
(740) dr. Vörös Gábor, Dr. Bíró - dr. Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk, papucsok.

(210) M 09 03048 (220) 2009.10.21.
(731) Dumaszínház Kulturális Kft., Budapest (HU)

(541) Dumaszínház
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 03144 (220) 2009.10.29.
(731) Coninvest Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fõzõ- sütõ be-
rendezések, nagykonyhai ipari gépek és berendezések (elektro-
mos, gázos), nagyteljesítményû hûtõgépek, mosogatógépek kom-
bipárolók, önkiszolgáló sorok, kávégépek.

(210) M 09 03161 (220) 2009.10.30.
(731) PentaVox Kft., Budapest (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FETAPHON
(511) 10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.

44 Távgyógyászati szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatá-
sok.

(210) M 09 03175 (220) 2009.11.02.
(731) Spa Capital Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 09 03181 (220) 2004.03.01.
(731) Erätukku Oy, Oulu (FI)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) NORTH ICE
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök, irhák;
bõröndök és utazótáskák; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, lószerszámok és nyergek; mindezek szabadban történõ
felhasználásra.

25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk; mindezek szabadban
történõ felhasználásra.

(210) M 09 03308 (220) 2009.11.13.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(210) M 09 03309 (220) 2009.11.13.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(210) M 09 03310 (220) 2009.11.13.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
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(210) M 09 03335 (220) 2009.11.17.
(731) Xintex Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Tisztítószerek a termelési eljárás során való felhasználásra,
vegyi anyagok.

2 Festékek; lakkok; fémvédõ szerek; korrózió gátló készítmé-
nyek; rozsda elleni védõszerek; hígító anyagok festékekhez.

4 Kenõanyagok; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanya-
gokhoz; ipari olajok és zsírok; viaszok (nyersanyagok).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; piackutatás; könyvelés; üzleti felvilágosítás, tájékoz-
tatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás, üzletvezetési konzultáció.

(210) M 09 03348 (220) 2009.11.17.
(731) MAGLIA 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Gál Andrea, Budapest

(541) Merci Monsieur ...
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék és himzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

(210) M 09 03349 (220) 2009.11.17.
(731) MAGLIA 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Gál Andrea, Budapest

(541) Merci Madame...
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék és himzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

(210) M 09 03365 (220) 2009.11.19.
(731) Pálosi Boglárka Magdolna, Budapest (HU)
(740) ifj. dr. Csenterics Ferenc, Csenterics Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BALKANBEATS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 03373 (220) 2009.11.19.
(731) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03374 (220) 2009.11.19.
(731) Merck KGaA, 64293 Darmstadt (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) JODIX
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra.

(210) M 09 03376 (220) 2009.11.20.
(731) Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03377 (220) 2009.11.20.
(731) MAURO Kft., Zamárdi (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); étterem, kávézó, bár, szállodai
szolgáltatások.
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(210) M 09 03378 (220) 2009.11.20.
(731) Csókay Gergely, Budapest (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03379 (220) 2009.11.20.
(731) Csókay Gergely, Budapest (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 4BRO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03380 (220) 2009.11.20.
(731) Csókay Gergely, Budapest (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03381 (220) 2009.11.20.
(731) Csókay Gergely, Budapest (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 4BRO BISZTRÓ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03389 (220) 2009.11.20.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) Dr. Asbóth - dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Budapest

(541) Body-X
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;

fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 09 03402 (220) 2009.11.23.
(731) SBS Magyarországi Befektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Péntek Zoltán ügyvéd, Budapest

(541) TV3
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03421 (220) 2009.11.24.
(731) FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Gyülvészi Ügyvédi Iroda, dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
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táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 03422 (220) 2009.11.24.
(731) FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Gyülvészi Ügyvédi Iroda, dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 03424 (220) 2009.11.24.
(731) FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Gyülvészi Ügyvédi Iroda, dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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40 Anyagmegmunkálás.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 03432 (220) 2009.11.24.
(731) Felföldi Édességgyártó Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Vitaminkészítmények; gyógyszerészeti és állatgyógyászati
készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati haszná-
latra; diétás anyagok gyógyászati használatra.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 03479 (220) 2009.11.27.
(731) Kisvárdai Református Egyházközség, Kisvárda (HU)
(740) dr. Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

(541) KONTRASZTKIÁLLÍTÁS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 03481 (220) 2009.11.30.
(731) Zhao Hu, Budapest (HU)

(541) AMBIGUOUS EAGLE
(511) 25 Nadrág, póló, pulóver, jacket, kabát, zokni, alsónemû, sap-

ka, cipõ.

(210) M 09 03503 (220) 2009.12.01.
(731) Shiraz Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 09 03504 (220) 2009.12.01.
(731) Rév-Drót Ipari és Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

(541) EURO-MIX 50
(511) 6 Erõsítõ, merevítõ anyagok fémbõl betonhoz; acélhuzalok;

fémhuzalok.

(210) M 09 03506 (220) 2009.12.01.
(731) Eso TV Magyarország Kft., Újlengyel (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03511 (220) 2009.12.03.
(731) Repeta Menü Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Készétel házhoz szállítás.

(210) M 09 03543 (220) 2009.12.04.
(731) Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,

Zsira (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális
tevékenység; filmszínházi elõadások; versenyek szervezése [ok-
tatás vagy szórakoztatás]; szórakoztatás.

(210) M 09 03545 (220) 2009.12.04.
(731) Békési és Fia Bt., Békés (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03552 (220) 2009.12.07.
(731) Axel-Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ügyes Kópé

M235

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 3. szám II. kötet, 2010.03.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03553 (220) 2009.12.07.
(731) Axel-Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ügyes Évszakok
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03554 (220) 2009.12.07.
(731) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BIANCA KLASSZIKUSOK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03555 (220) 2009.12.07.
(731) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TIFFANY KLASSZIKUSOK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03556 (220) 2009.12.07.
(731) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZÍVHANG KLASSZIKUSOK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03558 (220) 2009.12.07.
(731) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ROMANA KLASSZIKUSOK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03559 (220) 2009.12.07.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FLÖRT
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03560 (220) 2009.12.07.
(731) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JÚLIA KLASSZIKUSOK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03566 (220) 2009.09.21.
(731) Helikon Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó D. Péter, Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Könyvkiadás, folyóirat kiadás, elektronikus könyvek és fo-
lyóiratok on-line kiadása, on-line elérhetõ elektronikus publikáci-
ók (nem letölthetõ), hangzó anyagok, és hangoskönyvek kiadása.

(210) M 09 03574 (220) 2009.12.08.
(731) FÉDA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 09 03575 (220) 2009.12.08.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonafélékbõl készült készítmények, kenyér, süteménytész-
ták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõ-
por; só, mustár, ecet, szószok (fûszerek); fûszerek; fagylalt.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-
mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparcikkek árusí-
tása; mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, on-line,
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(210) M 09 03576 (220) 2009.12.08.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonafélékbõl készült készítmények, kenyér, süteménytész-
ták és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõ-
por; só, mustár, ecet, szószok (fûszerek); fûszerek; fagylalt.

35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-
mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparcikkek árusí-
tása; mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, on-line,
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(210) M 09 03577 (220) 2009.12.07.
(731) AS Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõrladamér (HU)
(740) dr. Bíró J. Judit, Dr. Biró Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03578 (220) 2009.12.07.
(731) AS Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõrladamér (HU)
(740) dr. Bíró J. Judit, Dr. Biró Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 09 03579 (220) 2009.12.09.
(731) Szentkirályi Ásványvíz Termelõ és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(554)

(511) 21 Flakonok (palackok).
30 Jeges tea, tea alapú italok.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(210) M 09 03581 (220) 2009.12.09.
(731) Magyar Szõlõ- és Borkultúra Szolgáltató Nonprofit Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Zilai János, Földes-Kõvári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; árubemutatás, kereskedelmi ügyletek; keres-
kedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezé-
se, konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok, bálok, fogadá-
sok, hangversenyek szervezése és lebonyolítása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03584 (220) 2009.12.09.
(731) Vina Global Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, utazótáskák és bõröndök; esernyõk.
24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03585 (220) 2009.12.09.
(731) Katalog Bt., Budapest (HU)

(541) MAMAMI
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevé-
kenységek.

(210) M 09 03587 (220) 2009.12.09.
(731) M.C.K. Kft., Szombathely (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Számítógépek; notebook számítógépek; hordozható számí-
tógépek; kézi számítógépek; személyi médialejátszók; mobiltele-
fonok; intelligens telefonok; digitális fényképezõgépek; szerve-
rek; számítógép hardver; számítógépes és távközlési hálózati
hardver; számítógépes hálózati perifériaillesztõk; kapcsolók, ve-
zeték nélküli és huzalozott modemek és átviteli kártyák és eszkö-
zök; számítógép firmware (gyárilag beépített szoftver); félveze-
tõk; mikroprocesszorok; integrált áramkörök; központosított
adatfeldolgozó egységek; mikroszámítógépek; számítógép lap-
kakészletek; számítógép alaplapok; operációs rendszerek számí-
tógépekhez, processzorok (központi (rögzített) adatfeldolgozó
egységek), számítógép-billentyûzetek, számítógép-memóriák,
számítógépek számítógép-perifériák, számítógépprogramok
(rögzített), -szoftverek (rögzített); számítógépes grafika lapok;
számítógép perifériák és számítógépekhez használt elektronikus
készülékek; alkatrészek, szerelvények és ellenõrzõ készülékek az
összes fent megjelölt áruhoz; letölthetõ elektronikus kiadványok
számítógépes, távközlési, telefónia és vezeték nélküli átvitel té-
mában; digitális képfelvevõk; televíziók.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, különösen számítógé-
pek, számítógép-alkatrészek, egyéb számítástechnikai cikkek és
azokhoz kapcsolódó hardverek és szoftverek kis- és nagykereske-
delme; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése.

37 Számítástechnikai és irodatechnikai rendszerek, hálózatok,
eszközök, készülékek, berendezések telepítése, üzembe helyezé-
se, javítása, szervizmûködtetés, karbantartás, ezekhez kapcsoló-
dó tanácsadás.

(210) M 09 03588 (220) 2009.12.09.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adarhordozók, számológépek,
eléektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.
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(210) M 09 03589 (220) 2009.12.09.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adarhordozók, számológépek,
eléektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03590 (220) 2009.12.09.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing, hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03592 (220) 2009.12.09.
(731) GáborBor Bor Szakkereskedõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kratochwill György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03594 (220) 2009.12.09.
(731) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Élesztõk, erjesztõanyagok tésztákhoz.

(210) M 09 03597 (220) 2009.12.09.
(731) Ve-Falko Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

35 Internetes kereskedelem.

(210) M 09 03604 (220) 2009.12.10.
(731) Horváth Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Geri Zoltán, Geri Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedel-
mi célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; információ és tanácsadás fogyasztók-
nak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi vagy reklámcélú kiál-
lítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szer-
vezése.

41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása.

(210) M 09 03607 (220) 2009.12.10.
(731) International Fashion Design Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, cipõ, kalap.
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(210) M 09 03608 (220) 2009.12.10.
(731) International Fashion Design Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, cipõ, kalap.

(210) M 09 03633 (220) 2009.12.14.
(731) Új Rézkatlan Pálinkás Kft., Salgótarján (HU)
(740) dr. Kárpáti Margit, Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Rézkatlan
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zse-

lék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek,
szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 09 03673 (220) 2009.12.16.
(731) Arató Tamás, Újfehértó (HU)

(541) Blue Rags
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03677 (220) 2009.12.17.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 09 03678 (220) 2009.12.17.
(731) Naturgold Farms Kft., Szendrõ (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) spelta relax
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk; párna.

(210) M 09 03708 (220) 2009.12.19.
(731) Kapos Bróker Befektetési Tanácsadó Kft., Kaposvár (HU)

(546)

(511) 3 Kéz- lábápolással, mûköröm építéssel kapcsolatos termé-
kek, kozmetikumok, különbözõ olajok erre a célra; csiszológyû-
rûk, paszták borotvaszíjakhoz; körömlakkok, körömbõr olajok,
körömbõr oldó folyadékok, lakkjavító tollak; lakklemosók, folya-
dékok porcelántechnikához, tapadást biztosító folyadékok, UV
fényre kötõ folyadékok, tisztító folyadékok; köröm elõkészítõ
anyagok, töltés segítõ folyadékok, tapadást elõsegítõ folyadékok,
primer ceruzák, körömápolók: patakrémek, patalakkok; talpre-

szelõk sarokreszelõk, tippek (mûköröm), tip ragasztó, henna ola-
jok, herma paszták; kozmetikumok: arckrémek, arclemosók, aro-
materápiás olajok, teafa olajok, fürdõsók, hajolajok, masszázs-
olajok, samponok, testápolók, tusfürdõk, kozmetikai bõrápoló
szerek gyógynövény alapú szappanok, fürdõsók nem gyógyászati
használatra, kozmetikai ceruzák, kozmetikai festékek, paraffin
kéz- és lábápolásra, tyúkszem eltávolító készítmények; kozmeti-
kai készítmények fürdõkhöz, kozmetikai krémek, kozmetikai pa-
kolások kozmetikai szerek, lemosó szerek kozmetikai használat-
ra, mosdószappanok, ragasztószerek mûszempillákhoz, mûszem-
pilla; zselék és porcelánporok mûköröm építéshez és díszítéshez;
mûköröm díszítõk; törtkagylók, csillámporok, 3D díszek üveg-
bõl, mûanyagból selyembõl, lágydíszek, gyöngyök, egyéb ilyen
jellegû körömdíszítõk, mûköröm díszítésre használt eszközök:
pontozók, fogók, teflonsablon mûköröm építéshez, selyemszálak
zselémegerõsítõ technikához.

8 Bõrcsipeszek (manikûrkészletben), körömcsipeszek, kö-
römvágók (elektromos és nem elektromos), manikûrkészletek
(elektromos és nem elektromos), ollók, pedikûrkészletek, köröm-
fényesítõk (elektromos és nem elektromos), körömreszelõk
(elektromos és nem elektromos), fenõszíjak bõrbõl, fenõ-eszkö-
zök, mûszertartó állványok, pedikûr- manikûrkészletek eszközei
külön- külön: talpkések, tamponálótûk, manikûrreszelõk, köröm-
csípõk, bõrollók, körömollók, fecskeollók, szemzõk, lencsék, sa-
rokkések, tyúkszemkések kaparók, ujj-közötti kések, vésõk, pedi-
kûrreszelõk, lándzsák, körömfaragók.

11 Kéz- és lábápolásra használatos gépek: paraffingépek,
gyantamelegítõk, kéz és lábáztató- melegítõ gépek (vízmelegítõ
készülék), porelszívós kéztámaszok; asztali lámpák világításra,
ultraibolya sugárzók- UV-lámpák nem gyógyászati használatra,
UV fénycsövek, sterilizátorok, csírátlanító készülékek.

16 Ecsetek porcelán- és zselé technikához, díszítõecsetek, koz-
metikai kendõk papírból, sablonok mûköröm építéshez (papír-
áruk), körömvég-sablonok, ujjvédõ szalagok papírból, zacskók
csomagolásra papírból vagy mûanyagból, papírtörlõk.

18 Kozmetikai táskák.

20 Kéz- lábápoló, mûköröm építõ szalonok speciális bútorai;
kéztámaszok.

21 Bõr fényesítéshez flakonok (palackok), kesztyûk és lábtyûk
paraffinos ápoláshoz, kozmetikai eszközök, körömkefék, porce-
lántálkák, üvegtálkák, mûanyag tálkák, kozmetikai eszközök,
gyakorló kezek és tipek, lábujjszétválasztók, tiptartók, mûanyag
dobozok és tartók.

25 Pólók, törülközõk textilanyagból, kötények (ruházat).

(210) M 09 03711 (220) 2009.12.21.
(731) Target Kraszi Borászati Kft., Somlószõlõs (HU)
(740) dr. Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bálint pince
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 09 03732 (220) 2009.12.22.
(731) Phoenix Aqua Hungary Kft., Csákvár (HU)
(740) Miklós Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) PHONEIX AQUA
(511) 32 Ásványvizek.

(210) M 09 03739 (220) 2009.12.22.
(731) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Németh Mónika, Budapest

(541) Népszabadság-Jótett magazin Corporate Social
Responsibility (CSR) Magyarországon

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); csomagolásra
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szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport-és kulturális
tevékenységek.

(210) M 09 03749 (220) 2009.12.28.
(731) SC Ariola Prodcom S.R.L., Cluj-Napoca (RO)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 09 03750 (220) 2009.12.28.
(731) SC Ariola Prodcom S.R.L., Cluj-Napoca (RO)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 09 03751 (220) 2009.12.28.
(731) SC Ariola Prodcom S.R.L., Cluj-Napoca (RO)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 10 00008 (220) 2010.01.06.
(731) Cheerful Country Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00016 (220) 2010.01.06.
(731) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Jármûvek karbantartása, jármûjavítás.

(210) M 10 00018 (220) 2010.01.06.
(731) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FIX-PRO
(511) 5 Mezõgazdaságban, kertészetben és erdõgazdaságban hasz-

nálatos vegyszerek, kártékony állatok elpusztítására szolgáló ké-
szítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (her-
bicidek).

(210) M 10 00020 (220) 2010.01.07.
(731) T.H.L. Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00021 (220) 2010.01.07.
(731) TEAM Rekreáció Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

(210) M 10 00025 (220) 2010.01.07.
(731) IntelliMed Hungária Kft., Budakeszi (HU)
(740) dr. Nagy Rajmund, Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás [távközlési
szolgáltatás]; elektromos levelezés, e-mail; fórumok biztosítása
az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fej-
lesztés; számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakí-
tása; számítógép programok installációja; számítógép programok
sokszorosítása; számítógép szoftver tanácsadás; számítógép ví-
rusvédelmi szolgáltatások; számítógépek kölcsönzése; számító-
gépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése;
számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsola-
tos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógép-
programok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése;
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; adatok vagy
dokumentumok átlakítása fizikai médiumból elektronikus médi-
umba; hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete; hosting szol-
gáltatások web oldalakhoz; mûszaki kutatás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgygógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; távgyó-
gyászati szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egészség-
ügyi berendezések kölcsönzése.

(210) M 10 00026 (220) 2010.01.07.

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecstek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 10 00058 (220) 2010.01.13.
(731) Volánpack Zrt., Budapest (HU)

(541) FITOKONDI TERMÉKCSALÁD
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták; fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek, fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

(210) M 10 00126 (220) 2010.01.19.
(731) X-Centrum Nonprofit Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 10 00173 (220) 2010.01.21.
(731) Saaten-Union Hungária Kft., Lepsény (HU)

(541) PRIMUS SEED
(511) 31 Vetõmagvak.

(210) M 10 00189 (220) 2010.01.25.
(731) Vágta G.T. Kft., Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Zombori Zoltán, Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NYEREGBE MAGYARORSZÁG
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00190 (220) 2010.01.25.
(731) Vágta G.T. Kft., Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Zombori Zoltán, Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NYEREGBE VIDÉK
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 10 00233 (220) 2010.01.28.
(731) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fogkrémek, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvi-
zek, fogfényesítõ szerek és fogporok.

(210) M 10 00249 (220) 2010.01.29.
(731) KAISER FOOD Élelmiszer-ipari Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Párizsik.
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(210) M 10 00277 (220) 2010.02.02.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) VARGUDON
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00431 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGIGLIT
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00432 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) COMBIGLIT
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00433 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) AMRACOMB
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00434 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) DUBITRIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00435 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) XILTESS
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00436 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) NOGRON
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00437 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) RANTAB
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00438 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) S-TAB
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00439 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) FIZZ
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00440 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) FIZZTAB
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00441 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) VALLAVIL
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00442 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) TODUTON
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00457 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) DRIMEOL
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00458 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) TALTRIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00459 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) WELNUR
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00460 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) XUCESS
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00461 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) OMISSON
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00462 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) EMIFEM
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00464 (220) 2010.02.15.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) FEMILUX
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 136 db közlést tartalmaz.
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(111) 199.813 (151) 2010.03.29.
(210) M 10 00150 (220) 2010.01.20.
(732) Univer-Product Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Rt., Kecskemét (HU)
(740) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított paradicsom; paradicsompüré; sûrített
paradicsomlé, sûrített paradicsomlé fõzéshez.

(111) 199.814 (151) 2010.03.29.
(210) M 10 00151 (220) 2010.01.20.
(732) Univer-Product Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Rt., Kecskemét (HU)
(740) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított paradicsom; paradicsompüré; sûrített
paradicsomlé, sûrített paradicsomlé fõzéshez.

(111) 199.850 (151) 2010.03.29.
(210) M 10 00406 (220) 2010.02.11.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell , Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) POLIFARBE NEO
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok.

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 199.813, 199.814,
199.850
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(111) 198.889 (151) 2009.11.04.
(210) M 08 03765 (220) 2008.12.09.
(732) Surányi Attila, Budapest (HU);

Kéri Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla Gyula, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 198.894 (151) 2009.11.10.
(210) M 08 02195 (220) 2008.07.03.
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZIZI-TOP
(511) 30 Rizsbõl készült termékek; puffasztott rizs; puffasztott rizs

cukorbevonattal; rizspehely cukordrazsé.

(111) 199.448 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 02273 (220) 2009.08.03.
(732) Medico Uno Pharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ROBO RAIDER
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

(111) 199.449 (151) 2010.01.18.
(210) M 08 03762 (220) 2008.12.09.
(732) Ledo Jégkrém és Fagyasztott Élelmiszer Gyártó és

Forgalmazó Kft., Szada (HU)
(740) Gerginé dr. Horgos Lívia, G. Horgos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LEDO Strauss
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 199.450 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 00531 (220) 2009.03.02.
(732) Varga Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Kurucz György, Budapest

(541) MOBIL DOMINOHÁZ
(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 199.451 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 00842 (220) 2009.03.30.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Minden víz szeretne egy kicsit Szentkirályi lenni
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes

italok.

(111) 199.452 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01034 (220) 2009.04.15.
(732) Hír TV Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Brosúrák, vékony fûzött könyvek, folyóiratok, katalógusok,
könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük [idõszaki la-
pok], nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, prospektusok.
35 Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozá-
sa, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, pros-
pektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanya-
gok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek, szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.
38 Rádióadás, televíziós mûsorszórás.
41 Filmgyártás, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése,
könyvkiadás, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szó-
rakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, szórakozta-
tás, televíziós szórakoztatás.

(111) 199.453 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01037 (220) 2009.04.15.
(732) ÖBÖL XI. Ingatlanhasznosítási Beruházó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rátkai György, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 199.454 (151) 2010.01.18.
(210) M 08 00173 (220) 2008.01.23.
(732) CARMO Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) CARMO
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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(111) 199.455 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01036 (220) 2009.04.15.
(732) ÖBÖL XI. Ingatlanhasznosítási Beruházó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rátkai György, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 199.456 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01271 (220) 2009.04.28.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) JOINLOVE
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; diétás

anyagok gyógyászati célra, bébiételek; tapaszok és kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok.

(111) 199.457 (151) 2010.01.18.
(210) M 09 01033 (220) 2009.04.15.
(732) Hír TV Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Brosúrák, vékony fûzött könyvek, folyóiratok, katalógusok,
könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok, revük [idõszaki la-
pok], nyomtatott publikációk, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, prospektusok.

35 Rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozá-
sa, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, pros-
pektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámanya-
gok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek, szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.

38 Rádióadás, televíziós mûsorszórás.

41 Filmgyártás, filmstúdiók, hangfelvételek kölcsönzése,
könyvkiadás, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szó-
rakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, szórakozta-
tás, televíziós szórakoztatás.

(111) 199.475 (151) 2010.01.21.
(210) M 09 00477 (220) 2009.02.23.
(732) Forinno Fejlesztési és Kereskedelmi Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 37 Falazás (kõmûvesmunka); vakolás (vakolási munkák); kõ-
mûves munkák.

(111) 199.481 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01553 (220) 2004.09.23.
(732) MUSTANG Bekleidungswerke GmbH. + Co.KG,

Künzelsau (AT)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Kovári György szabadalmi

ügyvivõ, Budapest

(541) MUSTANG STORE
(511) 25 Ruházati cikkek; fûzõk; sportruházat; bõrbõl készült ruhá-

zat; övek; cipõk; lábbelik sporthoz; fejfedõk, kalapáruk.
35 Értékesítés, különösen ruházat, cipõk és táskák értékesítése,
viszonteladói outletekben, katalógusok és elektronikus media út-
ján; adminisztratív szolgáltatások kereskedelmi hálózaton, vala-
mint postai és elektronikus(online) úton történõ értékesítés kere-
tein belül; információs és konzultációs szolgáltatások kereskede-
lemmel kapcsolatban; kereskedelmi vállalkozások mûködtetése
vagy menedzsmentje asszisztenciájával kapcsolatos reklámozás,
üzleti menedzsment, irodai funkciók, import-export, eladási pro-
paganda mások számára és franchising.

(111) 199.482 (151) 2010.01.29.
(210) M 08 01082 (220) 2008.03.27.
(732) Átfogó 99. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
43 Vendéglátás(élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 199.483 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02259 (220) 2009.07.31.
(732) Hornschuch Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 17 Félkész termékek mûanyag és/vagy szintetikus anyagból;
mûanyag fóliák a csomagolókon kívül, mûanyag profilok; mû-
anyag csíkok dekorációs célokra; öntapadó fóliák mûanyagból a
home decor minden felületére, ajtókra, ablakokra, bútorokra; nap-
árnyékoló fóliák, PVC fóliák; habosított mûanyag elemek.

M246

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 3. szám II. kötet, 2010.03.29.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



27 Padló- és mennyezetburkolatok; tapéták textil tapéták kivé-
telével; szegélyek; mûanyag falburkolatok; szõnyegek, lábtörlõk,
linoleum és más padlóburkolók; öntapadós habosított mûanyag
elemek; öntapadós fóliák dekorációs célokra; más falburkolatok
és fali tárgyak öntapadós és nem öntapadós formában belsõ
díszítési célokra; élõ kiegészítõk; dekorációs tárgyak.
35 Különbözõ beltéri- és kültéri áruk szétválogatása és össze-
rendezése figyelemfelkeltés és a vásárlás elõsegítése céljából a
végfelhasználó számára; különbözõ beltéri- és kültéri áruk szét-
válogatása és összerendezése prezentációs és eladási célokból a
kívülálló 3.fél számára; termékek bemutatása a kommunikációs
médiában, promóciós anyagok közzététele, eladás ösztönzés har-
madik fél számára is, reklámszövegek készítése, reklámok, hirde-
tések a nyilvánosság számára, minták terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, eladás árverési szolgáltatással, termékbemutatás, el-
adási szolgáltatási pontok, reklám, hirdetés érdekében történõ
események, vásárok, kiállítások szervezése és kivitelezése; deko-
rorációs termékekkel folytatott kiskereskedés; interneten és kata-
lóguson keresztül történõ kiskereskedelmi forgalmazás; dekorá-
ciós termékekre vonatkozó nagykereskedelmi szolgáltatás, meg-
rendelések feldolgozása, kereskedelmi management, valamint
engedélyek és márkák használata harmadik fél számára is; szol-
gáltatás mint népszerûsítõ tényezõ vásárlók és beszállítók részére,
elektronikus média (úgymint internet, teleshopping) segítségével
és anélkül; gazdasági jelentések készítése, piackutatás, üzleti
szolgáltatás harmadik fél számára, árösszehasonlítási szolgálta-
tás; üzleti kapcsolatok képviselete és közvetítése; közremûködés
dekorációs termékek és szolgáltatások megszerzésében.

(111) 199.484 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02258 (220) 2009.08.01.
(732) Hornschuch Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 17 Félkész termékek mûanyag és/vagy szintetikus anyagból;
mûanyag fóliák a csomagolókon kívül, mûanyag profilok; mû-
anyag csíkok dekorációs célokra; öntapadó fóliák mûanyagból a
home decor minden felületére, ajtókra, ablakokra, bútorokra; nap-
árnyékoló fóliák, PVC fóliák; habosított mûanyag elemek.
27 Padló- és mennyezetburkolatok; tapéták textil tapéták kivé-
telével; szegélyek; mûanyag falburkolatok; szõnyegek, lábtörlõk,
linoleum és más padlóburkolók; öntapadós habosított mûanyag
elemek; öntapadós fóliák dekorációs célokra; más falburkolatok
és fali tárgyak öntapadós és nem öntapadós formában belsõ
díszítési célokra; élõ kiegészítõk; dekorációs tárgyak.
35 Különbözõ beltéri- és kültéri áruk szétválogatása és össze-
rendezése figyelemfelkeltés és a vásárlás elõsegítése céljából a
végfelhasználó számára; különbözõ beltéri- és kültéri áruk szét-
válogatása és összerendezése prezentációs és eladási célokból a
kívülálló 3.fél számára; termékek bemutatása a kommunikációs
médiában, promóciós anyagok közzététele, eladás ösztönzés har-
madik fél számára is, reklámszövegek készítése, reklámok, hirde-
tések a nyilvánosság számára, minták terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, eladás árverési szolgáltatással, termékbemutatás, el-
adási szolgáltatási pontok, reklám, hirdetés érdekében történõ
események, vásárok, kiállítások szervezése és kivitelezése; de-
kororációs termékekkel folytatott kiskereskedés; interneten és ka-
talóguson keresztül történõ kiskereskedelmi forgalmazás; deko-
rációs termékekre vonatkozó nagykereskedelmi szolgáltatás,
megrendelések feldolgozása, kereskedelmi management, vala-
mint engedélyek és márkák használata harmadik fél számára is;
szolgáltatás mint népszerûsítõ tényezõ vásárlók és beszállítók ré-

szére, elektronikus média (úgymint internet, teleshopping) segít-
ségével és anélkül; gazdasági jelentések készítése, piackutatás,
üzleti szolgáltatás harmadik fél számára, árösszehasonlítási szol-
gáltatás; üzleti kapcsolatok képviselete és közvetítése; közremû-
ködés dekorációs termékek és szolgáltatások megszerzésében.

(111) 199.485 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02048 (220) 2009.07.14.
(732) Vajda-Papír Kft., Dunaharaszti (HU)

(546)

(511) 16 Háztartás-higiéniai papírtermékek.

(111) 199.486 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02049 (220) 2009.07.14.
(732) Vajda-Papír Kft., Dunaharaszti (HU)

(546)

(511) 16 Háztartás-higiéniai papírtermékek.

(111) 199.487 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01850 (220) 2009.06.25.
(732) Capital Golden Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.488 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01858 (220) 2009.06.25.
(732) Vectra-Line Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 199.489 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01655 (220) 2009.06.08.
(732) Jüllich Ádám, Gánt (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek.
19 Nem fém építõanyagok.
21 Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építkezéshez
használt üveg).
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
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(111) 199.490 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01656 (220) 2009.06.08.
(732) Kapuvár Városi Önkormányzat, Kapuvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, táblás-
és kártyajátékok, kifestõkönyvek, mesekönyvek, könyvkötészeti
anyagok, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, adminisztráció, irodai
munkák; közönségszolgálat, ügyfelekkel kapcsolatos felvilágosí-
tás-, tájékoztatások, piackutatás, reklám (rádiós-, televíziós), áru-
minták, reklám- és ajándéktárgyak, röplapok, prospektusok
nyomtatványok terjesztése, szabadtéri hirdetés terjesztése, árube-
mutatás, hirdetés, plakát- és on-line hirdetés, statisztikai tájékoz-
tatás, reklámújság, tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott
támogatás kereskedelmi vagy iparvállalatoknál; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások szervezése.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatást, kulturális-,
sport-tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése; egészségvédõ
klubok, (szenvedélybetegség-prevenció); eszmecserék, kollokvi-
umok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés, szemlélte-
tés; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakozta-
tás, oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások, rendezvények, fesztiválok szerve-
zése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line játékok szol-
gáltatása; pályaválasztási tanácsadás; rádiós szórakoztatás;
show-mûsorok; sport edzõtábori szolgáltatások; sportversenyek
rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok
rendezése, vezetése; színházi produkciók; szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozta-
tás); élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ; üdülõ-
táborok szolgáltatásai (szórakoztatás); versenyek, kiállítások
szervezése szórakoztatás, szövegek kiadása, újságterjesztés.
45 Társadalmi jellegû szolgáltatások, önkormányzati képvise-
let.

(111) 199.491 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01654 (220) 2009.06.08.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt.,

Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús-, baromfihús-, és zöldség (fõzött) ételkonzerv.

(111) 199.492 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01438 (220) 2009.05.14.
(732) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Ételízesítõk, paprikakrémek, fûszerek, fûszeres mártások,
ízesítõk, fûszerkeverékek.

(111) 199.493 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01848 (220) 2009.06.25.
(732) Huang Jin Hong, Budapest (HU)

(541) U & S
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.494 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01845 (220) 2009.06.24.
(732) Kraft Foods Belgium Intellectual Property BVBA,

Halle (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) A CSOKOLÁDÉ LELKE
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és ezek

elkészítéséhez szükséges készítmények; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrásztermékek különösen cukros és csokoládés
cukrászsütemények, tésztafélék, gabonákból készült termékek.

(111) 199.495 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01844 (220) 2009.06.24.
(732) 24 H Futárpostai Szolgáltató Kft., Páty (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Gépjármû szervíz.
39 Futárszolgálat, fuvarozás, költöztetés.

(111) 199.496 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01841 (220) 2009.06.17.
(732) Pápateszéri Téglaipari Kft., Pápateszér (HU)
(740) dr. Kiss Beáta, Pápa

(541) BAKONYTHERM
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 199.497 (151) 2010.02.04.
(210) M 09 01840 (220) 2009.06.17.
(732) Pápateszéri Téglaipari Kft., Pápateszér (HU)
(740) dr. Kiss Beáta, Pápa

(541) BAKONYTHERM Égetett agyag alapú, fokozott
hõszigetelõ képességû építési rendszer

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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(111) 199.498 (151) 2010.02.04.
(210) M 09 01232 (220) 2009.04.27.
(732) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(541) Crux
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 199.499 (151) 2010.02.04.
(210) M 09 01641 (220) 2009.06.04.
(732) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Puszedlik.

(111) 199.500 (151) 2010.02.04.
(210) M 09 01028 (220) 2009.04.14.
(732) TOTAL SA, 92400 Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 4 Folyékony, szilárd és gáznemû üzemanyag; motorüzem-
anyag; gáznemû és folyékony petróleum gáz; kenõanyagok; ipari
olajok és zsírok; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagok-
hoz, üzemanyagokhoz és kenõanyagokhoz.

35 Reklámozás, üzleti információk és értékesítési promóció;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése; elektronikus hirdetési oldalak készítése; pro-
móciós ajánlatok; ügyfelek hûségének elnyerésére irányuló üzleti
tevékenységek szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; kiskereske-
delmi szolgáltatások; szervizállomásokon nyújtott kiskereskedel-
mi szolgáltatások, különbözõ áruk összekapcsolása (kivéve szál-
lítás) fogyasztók számára az áruk bemutatásának és közeli üzle-
tekben történõ megvásárlásának elõsegítésére, beleértve a szer-
vízállomások üzleteit.

37 Gépjármû szervízállomások; gépjármûvek karbantartása,
javítása, mosása, zsírozása, tisztítása és fényezése, gumik újrafu-
tózása.

(111) 199.501 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01026 (220) 2009.04.13.
(732) Egri Zoltán, Hévízgyörk (HU)

(541) 1B Telecom
(511) 38 Távközlés.

(111) 199.502 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01024 (220) 2009.04.14.
(732) Tolerance-Training Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos oktatás, képzés, tré-
ningek módszertanának kialakítása, tervezése, oktatás, képzés,
tréningek szervezése és kivitelezése, az alkalmazott módszertan
kiterjesztése a teljesítmény ellenõrzés, minõségértékelés területé-
re.
42 Tanácsadás és informatikai támogatás a munkatársak tevé-
kenységének, teljesítményének minõségértékelése és ellenõrzé-
se, fejlesztési szükségleteinek, lehetõségeinek feltárása területén.

(111) 199.503 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01023 (220) 2009.04.14.
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALPHEE
(511) 42 Klinikai kísérletek kardiovaskuláris területen.

(111) 199.504 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02708 (220) 2009.09.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.505 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02709 (220) 2009.09.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.506 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01644 (220) 2009.06.05.
(732) Léna és Rosselli Galéria Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 199.507 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01642 (220) 2009.06.04.
(732) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.
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(111) 199.508 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01640 (220) 2009.06.04.
(732) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.

(111) 199.509 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01638 (220) 2009.06.04.
(732) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.

(111) 199.510 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 01650 (220) 2009.06.05.
(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,

Suwon-si,Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(546)

(511) 9 Mobiltelefonok; elektronikus játékszoftver mobiltelefonok-
hoz; globális számítógépes hálózat vagy vezeték nélküli készülé-
kek útján letölthetõ csengõhangok, grafikák és zene; fejhallgatók;
elektromos akkumulátortöltõk; elektromos feltölthetõ akkumulá-
torok; számítógépek; nyomtatók számítógépekhez; monitorok
számítógépekhez; PDA-k; félvezetõk; televíziós készülékek; vi-
deokamerák; digitális fényképezõgépek; digitális set-top dobo-
zok; optikai kábelek; telefonok; DVD lejátszók; MP3 lejátszók;
számítógépes hálózati elosztófejek, útvonalválasztók és kapcso-
lók.

(111) 199.511 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02043 (220) 2009.07.13.
(732) Ratiopharm GmbH, 89079 Ulm (DE)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nasomar

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; orvostechnikai eszközök, különösen fül és orr tisztítására.

(111) 199.512 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 02042 (220) 2009.07.13.
(732) Ratiopharm GmbH, 89079 Ulm (DE)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nasomar-ratiopharm
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; orvostechnikai eszközök, különösen fül és orr tisztítására.

(111) 199.513 (151) 2010.01.29.
(210) M 09 00673 (220) 2009.03.16.
(732) SUM és TÁRSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelõ Kft.,

Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 199.514 (151) 2010.02.01.
(210) M 07 03623 (220) 2007.10.29.
(732) CONTAKTER Iroda Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek; kül- és beltéri rendezvények, programok, vetélkedõk,
eszmecserék, megbeszélések (viták, fórumok), kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés, szemléltetés, tré-
nerképzés csapatépítõ tréningek, túrák, klubnapok, üzleti fogadá-
sok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
oktatás, oktatási tárgyú információk, szemináriumok rendezése és
vezetése; versenyek és sportjátékok-, bajnokságok szervezése,
levezetése.

(111) 199.515 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 00369 (220) 2009.02.11.
(732) NaturZone Kft., Budapest (HU)

(541) KIOTO CAT - PAPÍRALOM - AZ ÁLOM ALOM
(511) 5 Állategészségügyi termék.

31 Macskaalom.

(111) 199.516 (151) 2010.02.01.
(210) M 08 03433 (220) 2008.11.05.
(732) Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület, Budapest (HU)

(541) LAKCÍMKE
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(511) 16 Papír, karton, és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; ta-
nítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés.

(111) 199.517 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 02035 (220) 2009.07.13.
(732) EU-EMINENT Kft., Budapest (HU);

Chen Xiang Gui, Budapest (HU)

(541) ALNWICK
(511) 25 Ruha, lábbeli.

(111) 199.518 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 00660 (220) 2009.03.13.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(541) PINCEGYÖNGYE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 199.519 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 02228 (220) 2009.07.28.
(732) Visa International Service Association, Foster City,

Kalifornia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VISA CODESURE
(511) 36 Hitelkártyával kapcsolatos szolgáltatások, adóskártyával

összefüggõ szolgáltatások, elektronikus pénzátutalás, biztonsá-
gos fizetési tranzakciók, pénzügyi tájékoztatás elektronikus esz-
közök segítségével, a kártyabirtokosra vonatkozó információk
titkosításával összefüggõ pénzügyi szolgáltatások.

(111) 199.520 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 00828 (220) 2009.03.27.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(541) BAKTER
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 199.521 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 01002 (220) 2009.05.08.
(732) Borsodnádasd Városi Önkormányzat, Borsodnádasd (HU)

(541) MOLNÁRKALÁCS FESZTIVÁL
(511) 41 Nevelés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 199.522 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 02033 (220) 2009.07.13.
(732) Wit Fashion Kft., Budapest (HU)

(541) CRYSTART
(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek,
pendrive.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba, ékszerek, órák, és más idõmérõ eszközök, bi-
zsuk.

(111) 199.523 (151) 2010.02.01.
(210) M 09 01837 (220) 2009.06.24.
(732) Pharmacoidea Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(111) 199.524 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02168 (220) 2009.07.22.
(732) Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU)
(740) Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) EUROFAMILY
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.525 (151) 2010.02.02.
(210) M 08 02603 (220) 2008.08.13.
(732) Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Érd (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Active Learning
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 199.526 (151) 2010.02.02.
(210) M 08 02602 (220) 2008.08.13.
(732) Amerikai Intézet Oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Érd (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
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(541) Netsuli
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 199.527 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01768 (220) 2009.06.18.
(732) Kapuvár Városi Önkormányzat, Kapuvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) Érbetegek Mekkája: KAPUVÁR
(511) 44 Egészségügyi, betegápolási szolgáltatások, fizikoterápia.

(111) 199.528 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 00199 (220) 2006.04.28.
(732) Columbia (Deutschland) GmbH, Hamburg (DE)
(740) AHLERS & VOGEL, RECHTSANWÄLTE IN

PARTNERSCHAFT, Bremen

(546)

(511) 43 Vendégek ellátására és szállásadására vonatkozó szolgálta-
tások; vendégszobák bérbeadása; foglalás (szállodában); snack-
bárok (a vendégek ellátásában); szobafoglalás panziókban; fala-
tozók [snackbárok] (vendégek ellátása falatozóban); szállodák
(szállodai üzemeltetésben); vendégszobák (vendégszobák bérbe-
adása); szobafoglalás; vendéglõk (vendégek ellátása vendéglõk-
ben); gyûléstermek bérbeadása; vendégek ellátása vendéglõkben;
szállodai szobafoglalás; szobaközvetítés [szállodák, panziók].

(111) 199.529 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01413 (220) 2009.05.12.
(732) Food Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; étel házhoz szállítás.

(111) 199.530 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01494 (220) 2009.05.20.
(732) Unix Auto Kft., Budapest (HU)
(740) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanya-
gok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémve-
zetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek, különösen: szerkezeti elemek rakodó berendezé-
sekhez raktározó és logisztikai létesítményekhez, rakodólapok
fémbõl; drótkötelek, sodronykötelek; fémoszlopok, fémrudak;
fémláncok, függõszerkezetek; hurkok fémbõl tehermozgatáshoz;
rakodólapok anyagmozgatáshoz fémbõl; sínek és fogaslécek fém-
bõl; váltó- és kitérõ szerkezetek kötöttpályás rakodóberendezé-
sekhez; szállítótálcák fémbõl; szerszámos dobozok fémbõl; szer-

számosládák fémbõl; építmények, különösen raktári építmények,
rámpák, közlekedõk, szállítópályák acélból.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); különösen: rako-
dó berendezések raktározó és logisztikai létesítményekhez anyag-
mozgató gépek [berakodáshoz és kirakodáshoz]; címkézõgépek,
elektronikus címkéket felhelyezõ eszközök; csörlõk [emelésre];
daruk [emelõgépek]; emelõ készülékek; emelõberendezések;
emelõgépek; emelõszerkezetek [gépek]; felvonók, liftek, felvo-
nóláncok [géprészek]; fogasléces emelõk; ipari manipulátorok,
rakodó manipulátorok [gépek]; jármûemelõk, önjáró rakodó ma-
nipulátorhoz való emelõk és felvonók; konvejorok [gépek]; lift-
szalagok, lifthevederek; robotok [gépek]; vezérlések gépekhez.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen: épít-
kezés, javítás; szerelési szolgáltatások; raktárak építése és javítá-
sa; felvonók szerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, kar-
bantartása és javítása.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; különösen: rak-
tározási és szállítási szolgáltatások, gyorsszolgálat áruk továbbí-
tására; csomagküldemények elosztása; levélben, telefonon, elekt-
ronikus úton megrendelt áruk szállítása; áruk csomagolása raktá-
rozása, szállítása; raktárbérlet, raktár bérbeadása; raktározás, tá-
rolás.

(111) 199.531 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01495 (220) 2009.05.20.
(732) Unix Auto Kft., Budapest (HU)
(740) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanya-
gok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémve-
zetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek, különösen: szerkezeti elemek rakodó berendezé-
sekhez raktározó és logisztikai létesítményekhez, rakodólapok
fémbõl; drótkötelek, sodronykötelek; fémoszlopok, fémrudak;
fémláncok, függõszerkezetek; hurkok fémbõl tehermozgatáshoz;
rakodólapok anyagmozgatáshoz fémbõl; sínek és fogaslécek fém-
bõl; váltó- és kitérõ szerkezetek kötöttpályás rakodóberendezé-
sekhez; szállítótálcák fémbõl; szerszámos dobozok fémbõl; szer-
számosládák fémbõl; építmények, különösen raktári építmények,
rámpák, közlekedõk, szállítópályák acélból.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); különösen: rako-
dó berendezések raktározó és logisztikai létesítményekhez anyag-
mozgató gépek [berakodáshoz és kirakodáshoz]; címkézõgépek,
elektronikus címkéket felhelyezõ eszközök; csörlõk [emelésre];
daruk [emelõgépek]; emelõ készülékek; emelõberendezések;
emelõgépek; emelõszerkezetek [gépek]; felvonók, liftek, felvo-
nóláncok [géprészek]; fogasléces emelõk; ipari manipulátorok,
rakodó manipulátorok [gépek]; jármûemelõk, önjáró rakodó ma-
nipulátorhoz való emelõk és felvonók; konvejorok [gépek]; lift-
szalagok, lifthevederek; robotok [gépek]; vezérlések gépekhez.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen: épít-
kezés, javítás; szerelési szolgáltatások; raktárak építése és javítá-
sa; felvonók szerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, kar-
bantartása és javítása.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; különösen: rak-
tározási és szállítási szolgáltatások, gyorsszolgálat áruk továbbí-
tására; csomagküldemények elosztása; levélben, telefonon, elekt-
ronikus úton megrendelt áruk szállítása; áruk csomagolása raktá-
rozása, szállítása; raktárbérlet, raktár bérbeadása; raktározás, tá-
rolás.

(111) 199.532 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01816 (220) 2009.06.23.
(732) Harmos Ferenc, Gyöngyös (HU)

(546)

(511) 29 Angolszalonna; baromfi, nem élõ; disznóhús; faggyú, étke-
zési; hentes áruk; hús; hús, tartósított; húskonzervek; kolbász; ku-
korica olaj; margarin; napraforgó olaj; olajok, étkezési; pacal; pál-
mamag olaj táplálkozási használatra; pálma olaj táplálkozási
használatra; repce olaj, étkezési; sonka; szalonna; zsírok, étkezési
/sertés, baromfi, liba, kacsa/; zsírtartalmú anyagok étkezési zsí-
rok elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30 Gabona készítmények; metélt tészta, nudli, galuska.

(111) 199.533 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02001 (220) 2009.07.08.
(732) Móczár Péter, Abasár (HU)

(541) KISPIPACS PIANO BÁR
(511) 43 Vendéglátás.

(111) 199.534 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02004 (220) 2009.07.08.
(732) Meglepkék.hu Kft., Budapest (HU)

(541) Alkoholi
(511) 28 Játékok.

(111) 199.535 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02175 (220) 2009.03.24.
(732) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(541) 895 HUNNIUM
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 199.536 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02205 (220) 2009.07.27.
(732) RATIOPHARM GmbH, Ulm (DE)
(740) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lactiv Baby
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; orvostechnikai eszközök; étrendkiegészítõk; probiotikumo-
kat tartalmazó étrendkiegészítõk; ásványi élelmiszer-kiegészítõk;
táplálékkiegészítõk.

(111) 199.537 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02206 (220) 2009.07.27.
(732) RATIOPHARM GmbH, Ulm (DE)
(740) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lactiv Baby-ratiopharm

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgygógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; orvostechnikai eszközök; étrendkiegészítõk; probiotikumo-
kat tartalmazó étrendkiegészítõk; ásványi élelmiszer-kiegészítõk;
táplálékkiegészítõk.

(111) 199.538 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 02207 (220) 2009.07.27.
(732) RATIOPHARM GmbH, Ulm (DE)
(740) Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Flatolit-ratiopharm
(511) 5 Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészség-

ügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyó-
gyászati haszanálatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fog-
tömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek;
orvostechikai eszközök; haspuffadás elleni készítmények; étrend-
kiegészítõk.

(111) 199.540 (151) 2010.02.02.
(210) M 09 01272 (220) 2009.04.28.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SEXAPPEAL
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; diétás

anyagok gyógyászati célra, bébiételek; tapaszok és kötszeranya-
gok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok.

(111) 199.541 (151) 2010.02.02.
(210) M 08 00728 (220) 2008.03.04.
(732) Andronova Larisa, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák (törülközõk) és textiláruk, ágynemûk.

25 Ruházati cikkek (köpeny, pólók).

26 Hímzések.

44 Szépségápolási szolgáltatások, emberek részére.

(111) 199.548 (151) 2010.02.03.
(210) M 09 01784 (220) 2009.06.18.
(732) Zentiva, k.s., Praha 10-Dolni Mécholupy (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) ALVASTRAN
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek humán használat-

ra.

(111) 199.549 (151) 2010.02.03.
(210) M 09 01475 (220) 2009.05.19.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) STARTMOBIL
(511) 38 Távközlés, különösen internetes oldalak létrehozása és

fenntartása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 199.550 (151) 2010.02.03.
(210) M 09 01981 (220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)
(740) Kojics Adrien, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.
19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, acélszál erõsítésû
beton.
39 Szállítás, áruk csomagolása.

(111) 199.551 (151) 2010.02.03.
(210) M 09 01980 (220) 2009.07.07.
(732) Holcim Hungária Cementipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytárasaság, Lábatlan (HU)
(740) Kojics Adrien, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, vegyi termékek, betongyártáshoz használt adalék
anyag.
19 Nem fém építõanyagok, elõre kevert, lõtt beton.
39 Szállítás, áruk csomagolása.

(111) 199.575 (151) 2010.02.15.
(210) M 09 02420 (220) 2009.08.24.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholtartalmú italok (a
sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyü-
mölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes ita-
lok, vodka, whisky.

(111) 199.576 (151) 2010.02.15.
(210) M 09 02706 (220) 2009.09.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.577 (151) 2010.02.15.
(210) M 08 02381 (220) 2008.07.22.
(732) Szent-Iványi Ágnes, Budapest (HU)
(740) dr. Petruska Emil ügyvéd, Budapest

(541) Queen of porcelain Porcelain of Queens
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.578 (151) 2010.02.15.
(210) M 09 02100 (220) 2009.07.16.
(732) dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) Stressz Doktor
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; brosú-
rák, újságok, folyóiratok, hírlevelek, kártyák, képregények, kézi-
könyvek, könyvek, magazinok, naptárak, poszterek, plakátok.
41 Információs szolgáltatások és online újság, -fórum, neveze-
tesen webes naplók (blogok), mindezek orvosi pszichiátriai, pszi-
chológiai témákkal kapcsolatban; elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása.
42 Humán egészségügyi szakorvosi gyógyítási szolgáltatás, a
test-lélek és szellem segítésére és gyógyítására, járóbeteg és bent
fekvõ betegek számára, akut és krónikus stressz által okozott
betegségekben.

(111) 199.579 (151) 2010.02.15.
(210) M 09 01897 (220) 2009.06.29.
(732) Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
(740) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 11 Alkohol lepárló berendezések.
42 Alkoholtartalmú italok elõállításával kapcsolatos szakmai
szolgáltatások.

A rovat 82 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 198.889, 198.894,
199.448–199.457, 199.475, 199.481–199.538, 199.540, 199.541,
199.548–199.551, 199.575–199.579
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 121.034
(210) M 78 01921
(180) 2009.06.20

(111) 121.253
(210) M 79 00309
(180) 2009.06.18

(111) 121.360
(210) M 79 00556
(180) 2009.06.24

(111) 121.985
(210) M 79 00796
(180) 2009.06.21

(111) 128.718
(210) M 89 01517
(180) 2009.06.28

(111) 128.758
(210) M 89 01529
(180) 2009.06.29

(111) 128.760
(210) M 89 01536
(180) 2009.06.30

(111) 158.217
(210) M 99 03073
(180) 2009.06.25

(111) 158.295
(210) M 99 03152
(180) 2009.06.29

(111) 158.298
(210) M 99 03153
(180) 2009.06.29

(111) 158.306
(210) M 99 03150
(180) 2009.06.29

(111) 158.316
(210) M 99 03095
(180) 2009.06.25

(111) 158.317
(210) M 99 03094
(180) 2009.06.25

(111) 158.318
(210) M 99 03093
(180) 2009.06.25

(111) 158.319
(210) M 99 03092
(180) 2009.06.25

(111) 158.320
(210) M 99 03091
(180) 2009.06.25

(111) 158.325
(210) M 99 03101
(180) 2009.06.28

(111) 158.873
(210) M 99 03151
(180) 2009.06.29

(111) 159.145
(210) M 99 02587
(180) 2009.06.01

(111) 159.147
(210) M 99 02622
(180) 2009.06.03

(111) 159.151
(210) M 99 02584
(180) 2009.06.01

(111) 159.152
(210) M 99 02604
(180) 2009.06.02

(111) 159.153
(210) M 99 02623
(180) 2009.06.03

(111) 159.155
(210) M 99 02616
(180) 2009.06.03

(111) 159.156
(210) M 99 02573
(180) 2009.06.01

(111) 159.157
(210) M 99 02648
(180) 2009.06.04

(111) 159.158
(210) M 99 02612
(180) 2009.06.03
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(111) 159.240
(210) M 99 02603
(180) 2009.06.02

(111) 159.241
(210) M 99 02605
(180) 2009.06.02

(111) 159.248
(210) M 99 02574
(180) 2009.06.01

(111) 159.249
(210) M 99 02601
(180) 2009.06.02

(111) 159.251
(210) M 99 02602
(180) 2009.06.02

(111) 159.253
(210) M 99 02610
(180) 2009.06.03

(111) 159.254
(210) M 99 02614
(180) 2009.06.03

(111) 159.255
(210) M 99 02625
(180) 2009.06.03

(111) 159.256
(210) M 99 02644
(180) 2009.06.04

(111) 159.257
(210) M 99 02650
(180) 2009.06.04

(111) 159.258
(210) M 99 02659
(180) 2009.06.07

(111) 159.260
(210) M 99 02672
(180) 2009.06.07

(111) 159.262
(210) M 99 02660
(180) 2009.06.07

(111) 159.264
(210) M 99 02674
(180) 2009.06.08

(111) 159.265
(210) M 99 02727
(180) 2009.06.09

(111) 159.284
(210) M 99 03120
(180) 2009.06.28

(111) 159.285
(210) M 99 03136
(180) 2009.06.29

(111) 159.287
(210) M 99 02657
(180) 2009.06.07

(111) 159.289
(210) M 99 02594
(180) 2009.06.02

(111) 159.291
(210) M 99 02697
(180) 2009.06.08

(111) 159.422
(210) M 99 02689
(180) 2009.06.08

(111) 159.426
(210) M 99 02597
(180) 2009.06.02

(111) 159.435
(210) M 99 02618
(180) 2009.06.03

(111) 159.437
(210) M 99 02576
(180) 2009.06.01

(111) 159.438
(210) M 99 02693
(180) 2009.06.08

(111) 159.440
(210) M 99 02608
(180) 2009.06.03

(111) 159.442
(210) M 99 02633
(180) 2009.06.03

(111) 159.443
(210) M 99 02662
(180) 2009.06.07

(111) 159.445
(210) M 99 02631
(180) 2009.06.03

(111) 159.446
(210) M 99 02632
(180) 2009.06.03

(111) 159.447
(210) M 99 02630
(180) 2009.06.03

(111) 159.630
(210) M 99 02588
(180) 2009.06.01
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(111) 159.633
(210) M 99 02619
(180) 2009.06.03

(111) 159.636
(210) M 99 02643
(180) 2009.06.04

(111) 159.637
(210) M 99 02649
(180) 2009.06.04

(111) 159.638
(210) M 99 02701
(180) 2009.06.09

(111) 159.639
(210) M 99 02715
(180) 2009.06.09

(111) 159.640
(210) M 99 02723
(180) 2009.06.09

(111) 159.641
(210) M 99 02724
(180) 2009.06.09

(111) 159.642
(210) M 99 02733
(180) 2009.06.09

(111) 159.643
(210) M 99 02722
(180) 2009.06.09

(111) 159.654
(210) M 99 02754
(180) 2009.06.10

(111) 159.657
(210) M 99 02758
(180) 2009.06.10

(111) 159.658
(210) M 99 02663
(180) 2009.06.07

(111) 159.659
(210) M 99 02664
(180) 2009.06.07

(111) 159.660
(210) M 99 02642
(180) 2009.06.04

(111) 159.662
(210) M 99 02760
(180) 2009.06.10

(111) 159.663
(210) M 99 02763
(180) 2009.06.10

(111) 159.863
(210) M 99 02748
(180) 2009.06.10

(111) 159.864
(210) M 99 02749
(180) 2009.06.10

(111) 159.865
(210) M 99 02750
(180) 2009.06.10

(111) 159.866
(210) M 99 02752
(180) 2009.06.10

(111) 159.867
(210) M 99 02745
(180) 2009.06.10

(111) 159.868
(210) M 99 02761
(180) 2009.06.10

(111) 159.869
(210) M 99 02762
(180) 2009.06.10

(111) 159.870
(210) M 99 02765
(180) 2009.06.10

(111) 159.875
(210) M 99 02794
(180) 2009.06.11

(111) 159.877
(210) M 99 02775
(180) 2009.06.10

(111) 159.879
(210) M 99 02825
(180) 2009.06.14

(111) 159.880
(210) M 99 02829
(180) 2009.06.14

(111) 159.887
(210) M 99 02844
(180) 2009.06.15

(111) 159.891
(210) M 99 02824
(180) 2009.06.14

(111) 160.060
(210) M 99 02766
(180) 2009.06.10

(111) 160.061
(210) M 99 02793
(180) 2009.06.11
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(111) 160.062
(210) M 99 02868
(180) 2009.06.16

(111) 160.063
(210) M 99 02884
(180) 2009.06.17

(111) 160.065
(210) M 99 02887
(180) 2009.06.17

(111) 160.066
(210) M 99 02882
(180) 2009.06.17

(111) 160.067
(210) M 99 02883
(180) 2009.06.17

(111) 160.069
(210) M 99 02867
(180) 2009.06.16

(111) 160.095
(210) M 99 02933
(180) 2009.06.21

(111) 160.282
(210) M 99 02921
(180) 2009.06.21

(111) 160.284
(210) M 99 02993
(180) 2009.06.23

(111) 160.288
(210) M 99 03060
(180) 2009.06.23

(111) 160.292
(210) M 99 03000
(180) 2009.06.23

(111) 160.294
(210) M 99 03007
(180) 2009.06.23

(111) 160.298
(210) M 99 02920
(180) 2009.06.18

(111) 160.301
(210) M 99 02989
(180) 2009.06.23

(111) 160.303
(210) M 99 02986
(180) 2009.06.23

(111) 160.305
(210) M 99 02926
(180) 2009.06.21

(111) 160.307
(210) M 99 02975
(180) 2009.06.22

(111) 160.309
(210) M 99 02972
(180) 2009.06.22

(111) 160.310
(210) M 99 02627
(180) 2009.06.03

(111) 160.640
(210) M 99 03003
(180) 2009.06.23

(111) 160.641
(210) M 99 02711
(180) 2009.06.09

(111) 160.642
(210) M 99 02864
(180) 2009.06.16

(111) 160.658
(210) M 99 02967
(180) 2009.06.22

(111) 160.662
(210) M 99 02639
(180) 2009.06.04

(111) 160.663
(210) M 99 02788
(180) 2009.06.11

(111) 160.664
(210) M 99 02990
(180) 2009.06.23

(111) 160.665
(210) M 99 02811
(180) 2009.06.14

(111) 160.666
(210) M 99 02965
(180) 2009.06.22

(111) 160.667
(210) M 99 02859
(180) 2009.06.16

(111) 160.669
(210) M 99 02858
(180) 2009.06.16

(111) 160.670
(210) M 99 02991
(180) 2009.06.23

(111) 160.671
(210) M 99 02716
(180) 2009.06.09
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(111) 160.674
(210) M 99 02888
(180) 2009.06.17

(111) 160.675
(210) M 99 02826
(180) 2009.06.14

(111) 160.677
(210) M 99 02998
(180) 2009.06.23

(111) 160.905
(210) M 99 02994
(180) 2009.06.23

(111) 160.906
(210) M 99 02976
(180) 2009.06.23

(111) 160.909
(210) M 99 03069
(180) 2009.06.24

(111) 160.910
(210) M 99 03054
(180) 2009.06.23

(111) 160.911
(210) M 99 03067
(180) 2009.06.24

(111) 160.912
(210) M 99 03075
(180) 2009.06.25

(111) 160.913
(210) M 99 03072
(180) 2009.06.25

(111) 160.914
(210) M 99 02855
(180) 2009.06.16

(111) 160.918
(210) M 99 02620
(180) 2009.06.03

(111) 160.920
(210) M 99 02767
(180) 2009.06.10

(111) 161.015
(210) M 99 02687
(180) 2009.06.08

(111) 161.020
(210) M 99 03029
(180) 2009.06.23

(111) 161.021
(210) M 99 02861
(180) 2009.06.16

(111) 161.024
(210) M 99 03076
(180) 2009.06.25

(111) 161.077
(210) M 99 02937
(180) 2009.06.21

(111) 161.211
(210) M 99 03158
(180) 2009.06.30

(111) 161.226
(210) M 99 02800
(180) 2009.06.14

(111) 161.227
(210) M 99 02799
(180) 2009.06.14

(111) 161.228
(210) M 99 02798
(180) 2009.06.14

(111) 161.229
(210) M 99 02931
(180) 2009.06.21

(111) 161.230
(210) M 99 02878
(180) 2009.06.16

(111) 161.232
(210) M 99 02992
(180) 2009.06.23

(111) 161.233
(210) M 99 03071
(180) 2009.06.25

(111) 161.235
(210) M 99 02747
(180) 2009.06.10

(111) 161.236
(210) M 99 02980
(180) 2009.06.23

(111) 161.237
(210) M 99 02742
(180) 2009.06.09

(111) 161.238
(210) M 99 02743
(180) 2009.06.09

(111) 161.239
(210) M 99 02901
(180) 2009.06.17

(111) 161.240
(210) M 99 02983
(180) 2009.06.23
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(111) 161.241
(210) M 99 02984
(180) 2009.06.23

(111) 161.281
(210) M 99 03005
(180) 2009.06.23

(111) 161.300
(210) M 99 02575
(180) 2009.06.01

(111) 161.303
(210) M 99 03002
(180) 2009.06.23

(111) 161.392
(210) M 99 02835
(180) 2009.06.14

(111) 161.393
(210) M 99 02699
(180) 2009.06.08

(111) 161.394
(210) M 99 02698
(180) 2009.06.08

(111) 161.395
(210) M 99 02843
(180) 2009.06.15

(111) 161.401
(210) M 99 02966
(180) 2009.06.22

(111) 161.407
(210) M 99 02987
(180) 2009.06.23

(111) 161.410
(210) M 99 03008
(180) 2009.06.23

(111) 161.411
(210) M 99 03009
(180) 2009.06.23

(111) 161.413
(210) M 99 02922
(180) 2009.06.21

(111) 161.486
(210) M 99 01807
(180) 2009.06.02

(111) 161.639
(210) M 99 02729
(180) 2009.06.09

(111) 161.640
(210) M 99 02728
(180) 2009.06.09

(111) 161.641
(210) M 99 02731
(180) 2009.06.09

(111) 161.644
(210) M 99 03068
(180) 2009.06.24

(111) 161.650
(210) M 99 02952
(180) 2009.06.22

(111) 161.655
(210) M 99 03012
(180) 2009.06.23

(111) 161.659
(210) M 99 03013
(180) 2009.06.23

(111) 161.819
(210) M 99 03010
(180) 2009.06.23

(111) 161.824
(210) M 99 02797
(180) 2009.06.14

(111) 161.825
(210) M 99 03050
(180) 2009.06.23

(111) 161.836
(210) M 00 03279
(180) 2009.06.23

(111) 162.386
(210) M 99 03042
(180) 2009.06.23

(111) 162.387
(210) M 99 03041
(180) 2009.06.23

(111) 162.388
(210) M 99 02629
(180) 2009.06.03

(111) 162.390
(210) M 99 03022
(180) 2009.06.23

(111) 162.391
(210) M 99 03021
(180) 2009.06.23

(111) 162.392
(210) M 99 03023
(180) 2009.06.23

(111) 162.393
(210) M 99 03024
(180) 2009.06.23
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(111) 162.394
(210) M 99 03025
(180) 2009.06.23

(111) 162.395
(210) M 99 03026
(180) 2009.06.23

(111) 162.396
(210) M 99 03028
(180) 2009.06.23

(111) 162.397
(210) M 99 03027
(180) 2009.06.23

(111) 162.398
(210) M 99 03037
(180) 2009.06.23

(111) 162.399
(210) M 99 03038
(180) 2009.06.23

(111) 162.400
(210) M 99 03049
(180) 2009.06.23

(111) 162.401
(210) M 99 03039
(180) 2009.06.23

(111) 162.402
(210) M 99 03047
(180) 2009.06.23

(111) 162.403
(210) M 99 03048
(180) 2009.06.23

(111) 162.404
(210) M 99 03046
(180) 2009.06.23

(111) 162.405
(210) M 99 03045
(180) 2009.06.23

(111) 162.406
(210) M 99 03044
(180) 2009.06.23

(111) 162.407
(210) M 99 02654
(180) 2009.06.07

(111) 162.409
(210) M 99 03043
(180) 2009.06.23

(111) 162.411
(210) M 99 03020
(180) 2009.06.23

(111) 162.412
(210) M 99 03036
(180) 2009.06.24

(111) 162.609
(210) M 99 02831
(180) 2009.06.14

(111) 162.610
(210) M 99 03001
(180) 2009.06.23

(111) 162.611
(210) M 99 02744
(180) 2009.06.09

(111) 162.614
(210) M 99 02830
(180) 2009.06.14

(111) 162.616
(210) M 99 03061
(180) 2009.06.24

(111) 162.881
(210) M 99 02840
(180) 2009.06.15

(111) 163.030
(210) M 99 02769
(180) 2009.06.10

(111) 163.174
(210) M 99 03113
(180) 2009.06.28

(111) 163.328
(210) M 99 02780
(180) 2009.06.10

(210) M 99 02908

(111) 163.386
(210) M 99 02910
(180) 2009.06.18

(111) 163.935
(210) M 99 03141
(180) 2009.06.29

(111) 164.401
(210) M 99 03129
(180) 2009.06.29

(111) 164.594
(210) M 99 03163
(180) 2009.06.30

(111) 164.600
(210) M 99 03121
(180) 2009.06.28
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(111) 164.601
(210) M 99 03156
(180) 2009.06.30

(111) 164.602
(210) M 99 03157
(180) 2009.06.30

(111) 164.603
(210) M 99 03159
(180) 2009.06.30

(111) 164.604
(210) M 99 03161
(180) 2009.06.30

(111) 164.605
(210) M 99 03162
(180) 2009.06.30

(111) 164.942
(210) M 99 03116
(180) 2009.06.28

(111) 164.945
(210) M 99 03096
(180) 2009.06.28

(111) 165.024
(210) M 99 03035
(180) 2009.06.23

(111) 165.240
(210) M 99 03057
(180) 2009.06.23

(111) 166.575
(210) M 99 03165
(180) 2009.06.30

(111) 166.586
(210) M 99 03087
(180) 2009.06.25

(111) 167.912
(210) M 99 03148
(180) 2009.06.29

(111) 168.130
(210) M 99 02778
(180) 2009.06.10

(111) 172.981
(210) M 99 03085
(180) 2009.06.25

(111) 198.357
(210) M 99 02667
(180) 2009.06.07

A rovat 234 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
használat hiánya miatt

(111) 173.030
(732) GLOBEX PRESS Rt., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

(111) 190.515
(732) Lakatos Péter, Szentendre (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Árujegyzék korlátozása

(111) 154.423
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János ügyvéd, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 113.363
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Habana (CU)

(111) 113.592
(732) The Dow Chemical Company (Delaware Corporation),

Midland, Michigan (US)

(111) 121.529
(732) Union Special Corporation, Chicago (US)

(111) 121.913
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 121.918
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

(111) 122.017
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)

(111) 122.065
(732) Diageo Brands B.V., Amszterdam (NL)

(111) 122.073
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.,

ARNHEM (NL)

(111) 122.109
(732) Cognis IP Management GmbH, Düsseldorf (DE)

(111) 122.324
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME, Paris (Seine) (FR)

(111) 122.483
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 122.499
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 122.508
(732) Champion Products Europe Limited, Dublin 2 (IE)

(111) 122.516
(732) Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden (DE)

(111) 122.549
(732) Carboloy Inc. (Delaware állam törvényei szerint létesült

vállalat), Warren, Michigan (US)

(111) 122.609
(732) EATON CORPORATION (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cleveland, Ohio (US)

(111) 122.618
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 122.619
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 122.634
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 128.626
(732) Dvoracsek György, Budapest (HU)

(111) 129.129
(732) 2ME HOLDING AG, Basel (CH)

(111) 129.251
(732) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt.,

Tatabánya (HU)

(111) 129.443
(732) A-Dec, Inc, Newberg, Oregon (US)

(111) 129.444
(732) A-Dec, Inc, Newberg, Oregon (US)

(111) 129.565
(732) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)

(111) 129.566
(732) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)

(111) 129.570
(732) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

(111) 129.571
(732) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

(111) 129.583
(732) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)

(111) 129.683
(732) Inter-Continental Hotels Corporation, Atlanta, Georgia (US)

(111) 129.725
(732) Bernardo Quimica S.A., Santos, Sao Paulo (BR)

(111) 129.770
(732) Fruit Shippers Limited, Nassau (BS)

(111) 129.772
(732) Time Inc., New York, New York (US)

(111) 129.883
(732) Everlast World’s Boxing Headquarters Corporation, Bronx,

New York (US)
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(111) 129.884
(732) Everlast World’s Boxing Headquarters Corporation, Bronx,

New York (US)

(111) 129.885
(732) NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC., Boston,

Massachusetts (US)

(111) 129.886
(732) NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC., Boston,

Massachusetts (US)

(111) 129.887
(732) Bloomberg L.P., New York, New York (US)

(111) 129.888
(732) Bloomberg L.P., New York, New York (US)

(111) 129.889
(732) Vereinigte Fettwarenindustrie Gesellschaft m.b.H, Wels (AT)

(111) 129.901
(732) Marchon Eyewear Inc., Melwille, New York (US)

(111) 129.911
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.),

Yokohama-shi, Kanagawa-ken (JP)

(111) 129.932
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah,

Wisconsin (US)

(111) 129.934
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah,

Wisconsin (US)

(111) 129.950
(732) Diageo Brands B.V., Amsterdam (NL)

(111) 130.059
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah,

Wisconsin (US)

(111) 130.073
(732) Recip AB, Ársta (SE)

(111) 130.103
(732) Bayer Consumer Care AG, Basel (CH)

(111) 130.260
(732) Dolby Laboratories Licensing Corporation, San Francisco,

California (US)

(111) 130.261
(732) Dolby Laboratories Licensing Corporation, San Francisco,

California (US)

(111) 130.262
(732) Dolby Laboratories Licensing Corporation, San Francisco,

California (US)

(111) 130.409
(732) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.431
(732) Foot Locker Retail, Inc., New York, New York (US)

(111) 130.667
(732) Parker Pen Products, Isleworth, Middlesex (GB)

(111) 130.684
(732) ExxonMobil Oil Corporation, Irving, Texas (US)

(111) 131.214
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 131.370
(732) MEDIKER Menedzser Iroda és Kereskedelmi Kft.,

Csongrád (HU)

(111) 131.371
(732) MEDIKER Menedzser Iroda és Kereskedelmi Kft.,

Csongrád (HU)

(111) 131.541
(732) Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 132.177
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 132.205
(732) MIS Quality Management Corp., Wilmington, Delaware (US)

(111) 132.362
(732) Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

(111) 133.212
(732) Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

(111) 137.004
(732) Marchon Eyewear Inc., Melwille, New York (US)

(111) 157.273
(732) Taba Éva Emese, Érsekcsanád (HU)

(111) 160.798
(732) SZEGEDFISH Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szeged (HU)

(111) 161.045
(732) URBÁN és URBÁN Kft., Dunakeszi (HU)

(111) 161.290
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

(111) 161.291
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

(111) 161.292
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
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(111) 161.597
(732) Detroit Diesel Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit Michigan (US)

(111) 161.606
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.611
(732) Han Gaihong, Budapest (HU)

(111) 161.823
(732) AQUARIA Nyíri Kft., Budapest (HU)

(111) 161.914
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 162.143
(732) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)

(111) 162.263
(732) Flowil International Lighting (Holding) B.V., 2031 CC

Haarlem (NL)

(111) 162.264
(732) Flowil International Lighting (Holding) B.V., 2031 CC

Haarlem (NL)

(111) 162.271
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 162.272
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 162.273
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 162.557
(732) INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(111) 162.672
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah,

Wisconsin (US)

(111) 162.673
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah,

Wisconsin (US)

(111) 163.141
(732) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

(111) 163.229
(732) WIPARK Garagen GmbH, Wien (AT)

(111) 163.230
(732) WIPARK Garagen GmbH, Wien (AT)

(111) 163.231
(732) WIPARK Garagen GmbH, Wien (AT)

(111) 163.265
(732) TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., Jerusalem (IL)

(111) 163.580
(732) Church & Dwight Co., Inc. ( Delaware államban, Amerikai

Egyesült Államok, bejegyzett cég ), Princeton, New Jersey (US)

(111) 163.686
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 163.837
(732) Rolls-Royce Plc, London (GB)

(111) 163.839
(732) Rolls-Royce Plc, London (GB)

(111) 163.853
(732) CROWN Worldwide Költöztetõ Kft., Budapest (HU)

(111) 164.116
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 164.298
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 164.316
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 164.371
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 164.684
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 164.735
(732) THE GILLETTE COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Boston, Massachusetts (US)

(111) 164.768
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 164.800
(732) Bloomberg L.P., New York, New York (US)

(111) 164.841
(732) Fortunate Kereskedelmi Kft. „f.a.”, Lajosmizse (HU)

(111) 164.907
(732) COMPLEX Kiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 165.033
(732) ROMbrandt Multimédia Alkotóház Kft., Budapest (HU)

(111) 165.082
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 165.146
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 165.251
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., Neenah,

Wisconsin (US)
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(111) 165.419
(732) Grünenthal GmbH., Aachen (DE)

(111) 165.435
(732) Lazard Strategic Coordination Company LLC (Delaware

államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 165.436
(732) Lazard Strategic Coordination Company LLC (Delaware

államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 165.437
(732) Lazard Strategic Coordination Company LLC (Delaware

államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 165.446
(732) Edwards Lifesciences Corporation, Irvine California (US)

(111) 165.447
(732) Edwards Lifesciences Corporation, Irvine California (US)

(111) 165.491
(732) OSTEOFIT Egészségvédelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 165.603
(732) PETROM S.A., Bucharest (RO)

(111) 165.820
(732) Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett

cég), Portland, Oregon (US)

(111) 165.822
(732) Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett

cég), Portland, Oregon (US)

(111) 165.823
(732) Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett

cég), Portland, Oregon (US)

(111) 165.826
(732) Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett

cég), Portland, Oregon (US)

(111) 165.922
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 165.924
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 165.934
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 165.954
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett

cég), New York, New York (US)

(111) 165.989
(732) Ingenix, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Eden Prairie, Minnesota (US)

(111) 166.295
(732) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

(111) 166.460
(732) E-Build Információs és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(111) 166.507
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 166.664
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 166.750
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(111) 166.767
(732) Advanced Sports, Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

Oakland, New Jersey (US)

(111) 166.772
(732) Coca Cola Hellenic Bottling Company S.A., Marousi (GR)

(111) 166.918
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 166.925
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 166.936
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 167.145
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 167.394
(732) Modern Times Group, MTG AB, Stockholm (SE)

(111) 167.543
(732) Medgyesi József, Palotás (HU)

(111) 167.616
(732) dr. Baka Oszkár, Budapest (HU)

(111) 167.805
(732) A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG,

Weiden (DE)

(111) 168.096
(732) Columbia Sportswear Co. (Oregon Államban bejegyzett cég),

Portland, Oregon (US)

(111) 168.150
(732) Zebra Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 168.644
(732) FRIESLAND Brands BV, PE Meppel (NL)

(111) 168.647
(732) HERCULES INCORPORATED (Delaware államban

bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 168.667
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)
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(111) 168.668
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 168.669
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 168.670
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 168.794
(732) LG Life Sciences, Ltd., Seoul (KR)

(111) 169.199
(732) Flexa Mobler A/S, Hornsyld (DK)

(111) 169.909
(732) TELIASONERA AB, Farsta (SE)

(111) 169.912
(732) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha (Citizen Watch Co. Ltd.),

Nishi-Tokyo-shi, Tokyo (JP)

(111) 170.185
(732) INDECO s.r.o., Rimavská Sobota (SK)

(111) 170.633
(732) coffeeheaven international plc., Uckfield, East Sussex (GB)

(111) 172.009
(732) Amazon Europe Holding Technologies SCS, Luxembourg

Societe en Commandite Simple, Charlotte (LU)

(111) 172.745
(732) Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett

cég), Portland, Oregon (US)

(111) 173.179
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 173.634
(732) Marquard Média Magyarország Kiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 173.949
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 173.950
(732) Columbia Sportswear Co. (Oregon Államban bejegyzett cég),

Portland, Oregon (US)

(111) 174.812
(732) AJINOMOTO CO., INC., Tokió (JP)

(111) 180.919
(732) Bloomberg L.P. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

cég), New York, New York (US)

A rovat 162 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 128.358
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 128.652
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 129.887
(732) Bloomberg L.P., New York, New York (US)

(111) 129.888
(732) Bloomberg L.P., New York, New York (US)

(111) 138.025
(732) ASCOT TM LIMITED, Hackbridge,Surrey (GB)

(111) 139.546
(732) CROWN BRANDS LIMITED, Darwen, Lancashire (GB)

(111) 144.719
(732) Sensormatic Electronics, LLC (Nevada állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Boca Raton, Florida (US)

(111) 144.738
(732) Sensormatic Electronics, LLC (Nevada állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Boca Raton, Florida (US)

(111) 152.836
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 155.581
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 157.273
(732) Taba Éva Emese, Érsekcsanád (HU)

(111) 158.391
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 161.559
(732) H & M Hennes & Mauritz AB, Stockholm (SE)

(111) 162.591
(732) Dres. Tittel GbR, Gräfelfing (DE)

(111) 163.141
(732) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

(111) 163.229
(732) WIPARK Garagen GmbH, Wien (AT)

(111) 163.230
(732) WIPARK Garagen GmbH, Wien (AT)

(111) 163.231
(732) WIPARK Garagen GmbH, Wien (AT)

(111) 164.503
(732) Sensormatic Electronics, LLC (Nevada állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Boca Raton, Florida (US)

(111) 165.444
(732) Szabóné Kende Enikõ, Budapest (HU);

Varga Diána, Budapest (HU)

(111) 165.942
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.946
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.947
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.948
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.949
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.950
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.951
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.952
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.953
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.974
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)
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(111) 165.977
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.978
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.981
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.983
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.986
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 165.991
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.002
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.008
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.066
(732) IP Holdings Unltd LLC, New York, New York (US)

(111) 166.101
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.102
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.192
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.193
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.258
(732) Sensormatic Electronics, LLC (Nevada állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Boca Raton, Florida (US)

(111) 166.295
(732) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

(111) 166.323
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.333
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.334
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.335
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.336
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.483
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.484
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.497
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.832
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 166.835
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 167.158
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 167.159
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 167.546
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 167.547
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 167.548
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 167.723
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)
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(111) 167.724
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 168.192
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 168.193
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 168.455
(732) Smiths Medical ASD, Inc., St Paul, Minnesota (US)

(111) 168.811
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 171.491
(732) Intertain (Bars) Limited, Borehamwood, Hertfordshire (GB)

(111) 171.518
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

Debrecen (HU)

(111) 171.857
(732) Sensormatic Electronics, LLC (Nevada állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Boca Raton, Florida (US)

(111) 172.002
(732) Intertain (Bars) Limited, Borehamwood, Hertfordshire (GB)

(111) 172.237
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

(111) 184.096
(732) Futureal Holding Vagyonkezelõ és Ingatlanhasznosító

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 185.133
(732) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Neckarsulm (DE)

(111) 186.273
(732) Futureal Holding Vagyonkezelõ és Ingatlanhasznosító

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 186.535
(732) TELETÁL ÉTELFUTÁR Kft., Dunakeszi (HU)

(111) 187.015
(732) GOBERNADOR Investment S.A., Marbella (PA)

(111) 188.671
(732) GOBERNADOR Investment S.A., Marbella (PA)

(111) 190.330
(732) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

(111) 192.930
(732) COAST FASHIONS LIMITED, Witney, Oxfordshire (GB)

(111) 196.964
(732) TELETÁL ÉTELFUTÁR Kft., Dunakeszi (HU)

(111) 197.208
(732) Infogyõr Kft., Budapest (HU)

(111) 197.211
(732) Infogyõr Kft., Budapest (HU)

(111) 197.212
(732) Infogyõr Kft., Budapest (HU)

(111) 197.736
(732) Kovács Attila Miklós, Nyírgelse (HU)

(111) 198.038
(732) Avis Ignis Kft., Gyömrõ (HU)

A rovat 85 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 121.913
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 122.324
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME, Paris (Seine) (FR)
(740) Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 122.618
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 122.619
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 122.634
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 129.566
(732) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 129.683
(732) Inter-Continental Hotels Corporation, Atlanta, Georgia (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 129.772
(732) Time Inc., New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 130.409
(732) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest
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(111) 130.506
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 130.507
(732) WM WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 130.508
(732) WM WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 130.509
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 132.177
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 134.597
(732) Wm Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 135.702
(732) WM WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 140.684
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 142.356
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 142.361
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 144.187
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 154.030
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., Dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 161.290
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
(740) Tompa Ügyvédi Iroda, dr. Tompa Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 161.291
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
(740) Tompa Ügyvédi Iroda, dr. Tompa Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 161.292
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
(740) Tompa Ügyvédi Iroda, dr. Tompa Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 162.143
(732) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 163.265
(732) TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., Jerusalem (IL)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 163.853
(732) CROWN Worldwide Költöztetõ Kft., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.069
(732) WM. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 165.082
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.218
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 165.426
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.618
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 166.730
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.973
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.012
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.150
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.152
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.808
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 167.809
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 168.311
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 168.647
(732) HERCULES INCORPORATED (Delaware államban

bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 169.755
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 169.946
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 171.094
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 173.179
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 173.274
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 173.558
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 173.822
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 174.544
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 174.545
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 176.251
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 180.649
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 184.051
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 184.102
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.788
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.789
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.790
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.801
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.802
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 186.545
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 186.547
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 186.550
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 190.411
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 192.120
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 192.237
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 192.929
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

M273

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 3. szám II. kötet, 2010.03.29.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények II.



(111) 193.764
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 193.768
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 196.069
(732) Hubert Burda Media Holding GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft, Offenburg (DE)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 69 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 121.913
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 122.324
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME, Paris (Seine) (FR)

(111) 122.618
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 122.619
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 122.634
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 129.683
(732) Inter-Continental Hotels Corporation, Atlanta, Georgia (US)

(111) 129.772
(732) Time Inc., New York, New York (US)

(111) 130.409
(732) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)

(111) 130.506
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

(111) 130.507
(732) WM WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

(111) 130.508
(732) WM WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

(111) 130.509
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

(111) 132.177
(732) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)

(111) 134.597
(732) Wm Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 135.702
(732) WM WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

(111) 140.684
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 142.356
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 142.361
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 144.187
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 154.030
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 161.290
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

(111) 161.291
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

(111) 161.292
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

(111) 161.692
(732) RIGIPS HUNGARIA GIPSZKARTON Kft., Budapest (HU)

(111) 162.143
(732) HERCULES INCORPORATED, Wilmington, Delaware (US)

(111) 163.265
(732) TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., Jerusalem (IL)

(111) 163.853
(732) CROWN Worldwide Költöztetõ Kft., Budapest (HU)

(111) 165.069
(732) WM. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

(111) 165.082
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 165.218
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

(111) 165.426
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 166.618
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
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(111) 166.730
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 166.973
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 167.012
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 167.150
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 167.152
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 167.808
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 167.809
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 168.311
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 168.647
(732) HERCULES INCORPORATED (Delaware államban

bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 169.755
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 169.946
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 171.094
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 173.179
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 173.274
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 173.558
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 173.822
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 174.544
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 174.545
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 176.251
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 180.649
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 184.051
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 184.102
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 185.788
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 185.789
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 185.790
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 185.801
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 185.802
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 186.545
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 186.547
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 186.550
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 190.411
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)

(111) 192.120
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)

(111) 192.237
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 192.929
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 193.764
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
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(111) 193.768
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)

(111) 196.069
(732) Hubert Burda Media Holding GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft, Offenburg (DE)

A rovat 69 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 122.508
(732) Champion Products Europe Limited, Dublin 2 (IE)

(111) 129.565
(732) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)

(111) 129.566
(732) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)

(111) 129.570
(732) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

(111) 129.571
(732) Politur Vegyipari Szövetkezet, Budapest (HU)

(111) 129.583
(732) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)

(111) 129.725
(732) Bernardo Quimica S.A., Santos, Sao Paulo (BR)

(111) 130.431
(732) Foot Locker Retail, Inc., New York, New York (US)

(111) 153.505
(732) Elster Solutions, LLC, Raleigh (US)

(111) 163.853
(732) CROWN Worldwide Költöztetõ Kft., Budapest (HU)

(111) 164.841
(732) Fortunate Kereskedelmi Kft. „f.a.”, Lajosmizse (HU)

(111) 165.820
(732) Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett

cég), Portland, Oregon (US)

(111) 165.822
(732) Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett

cég), Portland, Oregon (US)

(111) 165.823
(732) Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett

cég), Portland, Oregon (US)

(111) 165.826
(732) Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett

cég), Portland, Oregon (US)

(111) 166.461
(732) Gilead Sciences, Inc., Foster, California (US)

(111) 168.096
(732) Columbia Sportswear Co. (Oregon Államban bejegyzett cég),

Portland, Oregon (US)

(111) 168.337
(732) Tabacalera Brands, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Wilmington, Delaware (US)

(111) 168.630
(732) Tabacalera Brands, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Wilmington, Delaware (US)

(111) 169.310
(732) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)

(111) 169.909
(732) TELIASONERA AB, Farsta (SE)

(111) 172.745
(732) Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett

cég), Portland, Oregon (US)

(111) 173.950
(732) Columbia Sportswear Co. (Oregon Államban bejegyzett cég),

Portland, Oregon (US)

(111) 186.564
(732) V Contact Kft., Szada (HU)

A rovat 24 db közlést tartalmaz.
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